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 ב"ה

 תח דבר  פ
הרה"ת   החתן  צאצאינו  כלולת  ליום  טוב  הכלה   ישראללזכרון  ב"ג  עם  שי' 

מ'   והרבנית    תחי',  מושקאחי'  המהוללה  כ"ק אדמו"ר  יסוד ההנהגה בחתונת  ועל 
הצדקנית נ"ע, הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק, 

 בתשורה זו, הכוללת:

 א( צילום מכתבים מכ"ק אדמו"ר לזקנו של החתן הרב זאב דב סלונים ע"ה. 

' גורארי  זלמן  שניאור הרב  החתןב( מענות קודש וצילומי כתי"ק לאבי זקנתו של  
 . ה"ע

לאור ע"י "איגוד  -" שיצאThe Lamplightersג( מענות קודש בקשר לספר "
 השלוחים" בקשר למשפט הספרים.

 ד( מענות קודש, צילומי כתי"ק והגהות בעניינים שונים.

לידידו אבי החתן ר' אהרן    ה( מכתבים מבית חיינו שכתב ר' צבי הירש ראסקין
 סלונים בשנת תשמ"ו.

 ו( יומנים מבית חיינו. 

 .לראשונההחומר מתפרסם בזה מ חלק חשוביצויין ש

בני -הא ואת  בשמחתנו  להשתתף  הבאים  כל  את  יברך  יתברך,  הוא  טוב  ל 
ולכתיבה וחתימה בתוך כלל אחב"י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר,    משפחותיהם

ונזכה  לגאולה האמיתית והשלימה,  ובקרוב ממש נזכה  תוקה,  טובה לשנה טובה ומ
 . והוא יגאלנו, זיך מיט'ן רבי'ן דָא למטה אין ַא גוף ולמטה מעשרה טפחים זעהן

 משפחת ריבקין                                                           משפחת סלונים
 לואיזיאנה, אורלינס ניו                                   בינגהאמטון, ניו יארק

 ברוקלין, ניו יארק 
 ב' אלול, ה'תשפ"ב 

 מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר 
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 אגרות קודש 
פרטי עם הוספות - לפנינו ג' מכתבים מכ"ק אדמו"ר בנוסח כללי

 בכתי"ק שקיבל זקנו של החתן הרב זאב דב סלונים ע"ה
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 והפ"נ שיקראו עה"צ ויגדלו כיו"ח שי' לתחומע"ט ים המכתב ו נתקבל
 חתי"ק 
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  דו"חהפ"נ ו
 ויקרא

  להצלחה בהנהגתו ביהכנ"ס וביהמ"ד אהל יצחק ובכלל חתי"קבברכה 
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שאר בשרי )עקב היותו של הרב    –כ"ק אדמו"ר הוסיף )באותיות מרובעות( את התואר "ש"ב"  

  סלונים צאצא של הרבנית מנוחה רחל(.
סלונים גמ"ח לזכרה.  לאחר הסתלקות הרבנית הצדקנית ע"ה בכ"ב שבט תשמ"ח הקים הרב  

  במכתב זה מודיע כ"ק אדמו"ר על שליחת השתתפות בגמ"ח.
  ש"ב 

  מצו"ב השתתפות בהגמ"ח
  חתי"ק
  ת"חות"ח 
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 קודש   מענות
 ע"ה  שניאור זלמן גורארי' אבי זקנתו של החתן הרבל
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אדמו"ר  א לכ"ק  כותב  הי'  גורארי'  זלמן  שניאור  הרב  החתן  של  זקנתו  בי 
תמידים כסדרם. כ"ק אדמו"ר אף התבטא אודותיו שאינו עובר יום שאינו שומע  

נושאים   במגוון  היו  מכתביו  עסקנות   –ממנו.  בענייני  הפרטיים,  בענייניו  הן 
ר' זלמן  ציבורית, שאלות תורניות על דברי כ"ק אדמו"ר בהתוועדויות, וע וד. 

זכה לקבל ריבוי תשובות מכ"ק אדמו"ר בתדירות גבוהה. לפנינו צרור תשובות  
  לקבל. מכ"ק אדמו"ר שזכה ר' זלמן

 

 א

 ]ט' כסלו, )תחלת שנות הלמ"ד?([

  מענה להרב שניאור זלמן גורארי' )מצילום כתי"ק(:

לו[=  ]  א"ל פעמים    אמרתי  בפלענער,    –כמה  מחסור  .[  שאין  שיעשו    –ובמילא  ].  ההכרח 
 –  בפו"מחדש    אחדעכ"פ בפלַאן    שיעשה   אחד. ומה שחסר הוא שאין ַאף  פי כמהגדל    –הפעלנער  

  .מסודרימים רצופים באופן  ג'עכ"פ 

את פ' שיתבונן בענין ויאמר   יצווה  – קטן    הכיכדרכו בטח יביא כו"כ הצעות ושמות, ועל כל פרט  
לעשות כרצונו, כי לו לא    –מה עליו לעשות כי הוא אינו פנוי לזה, ושאר מאנ"ש יצוום פ'    בדיוקלו  

און איך הַאלט ניט לקחת ע"ע את כ"ז, ובמילא לא    –ישמעו. ופ' יבוא אלי וישאלני מה לענות וכו'  
  אכנס מלכתחילה.

הועיל והסברא  ללא    וכמובןלסדר שלא ילכו על השלחנות,    יותר מעשר שנים ( בקשתי  1לדוגמא:  
  לא "המציא" זה. איש –דמקום פנוי בין השולחנות 

יהודי".    וָרעשלאחרונה    מדינות  בכו"כביקר    הואב(   מברקי מחאה נשלחו   כמהבנוגע ל"מיהו 
  עי"ז? – בפועל
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 ע"ג הנכתב.  כ"ק אדמו"ר שליט"א קוהעביר  האחורי של המכתב ובצד

 
 

 

  על גבי המעטפה כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ח

  

 
 

 

 ב 

 ]עש"ק עקב תשמ"ז[

  מענה להרב שניאור זלמן גורארי' )מצילום כתי"ק(:

 ]= פ"נ נתקבל[  פננ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג

  מענה להרב שניאור זלמן גורארי' )מהעתקת הנמען. סדר חלקי המענה אינו ברור(:

   -( בנוגע לעסקנות מפורסם שלאחרי נסיוני בעבר 2)
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  וקל

  אינני מזמן אלי ומבקש וממנה וכו'

 ]= וה' ירחם[  אין עם מי לדבר והש"י שלו אליובנוסח 

 

 ד

 ]ג' עקב[ 

  מענה להרב שניאור זלמן גורארי' )מהעתקת המזכיר(:

   ודבר בעתו עש"ק כ"ף מנ"א נת' ות"ח ת"ח על הבשו"ט
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זכה הרב שניאור זלמן גורארי' שכ"ק אדמו"ר הטיל עליו את האחריות על 
כל הכרוך בבריאותה של הרבנית, וכן על עוד עניינים והוצאות השייכים לבית  
ההוצאות  על  ובדיוק  בקביעות  לו  שידווח  זלמן  מר'  דרש  אדמו"ר  כ"ק  רבי. 
שהוציא עבור עניינים אלו, וכ"ק אדמו"ר הי' משלם אותם )ראה בהרחבה בס' 

(. לפנינו כמה מענות מכ"ק אדמו"ר בנושא  365-367"בכל ביתי נאמן הוא" ע'  
  זה.

 

 

 א

 ]עש"ק ראה תשמ"ז[

הוציא עבור בית ש  ההוצאות  חשבון את הודיע  בו  מכתבו מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על
  הרב )מצילום כתי"ק(:

  נת' ות"ח

  מצו"ב בצירוף 

  ת"ח וכו'

 

 

 

 

 

 ב 

את חשבון ההוצאות שהוציא עבור  (  גם)מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על מכתבו בו הודיע  
  בית הרב )מהעתקת הנמען(:

  מצו"ב בצירוף ת"ח וכו'

  ות"ח ת"ח על הבשו"ט

 

 ג

  עבור   שהוציא  ההוצאות  חשבון את(  גם)  הודיע  בו  מכתבו שניאור זלמן גורארי' על  מענה להרב
  (:המזכיר מהעתקת)  הרב בית
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 נת' ות"ח ומצו"ב בתוס' כו' 

 כן יבש"ט תכה"י

 אזכיר עה''צ לכהנ"ל

  

 ד

 ]אדר"ח אדר[

שהוציא עבור    ההוצאות  חשבון את(  גם)  הודיע  בו  מכתבו מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על
  בית הרב )מהעתקת המזכיר(:

 פנ"נ אזכיר עה"צ

 נת' ות"ח 

 מצו"ב בצירוף ת"ח וכו'

 כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "כ"ק רוצה בהקדם".

  

 ה

 ]עש"ק פ' תצוה[ 

  עבור   שהוציא  ההוצאות  חשבון את (גם) הודיע  בו  מכתבו מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על
  המזכיר(:קת מהעת)  הרב בית

 ת"ח וכו'  ]בצירוף[נת' ות"ח ומצו''ב 

 אזכיר עה''צ

  

 ו

 ]עש"ק נצו"י[

  עבור   שהוציא  ההוצאות  חשבון את (גם) הודיע  בו  מכתבו מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על
 (: המזכיר מהעתקת)  הרב בית

 וכו' מצו"ב בת"ח ת"ח 

 פנ"נ הזכרתי אתמול עה"צ
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 ז

 ]ד' בא[

  עבור   שהוציא  ההוצאות  חשבון את (גם) הודיע  בו  מכתבו שניאור זלמן גורארי' על  מענה להרב
 (: המזכיר מהעתקת)  הרב בית

 נת' ות"ח )ובפרט על כותבו כו'( 

 מצוב בזה בצירוף כו' 

 אזכיר עה"צ

  

 ח

  עבור   שהוציא  ההוצאות  חשבון את (גם) הודיע  בו  מכתבו מענה להרב שניאור זלמן גורארי' על
 (: המזכיר מהעתקת)  הרב בית

 נת' ות"ח ומצו''ב בצירוף ת"ח וכו'

 כפי שיתדבר עם זוגתי תי', כמובן  -בהשייך להלברשטם שי' 

  

 

 ט

 מענה להרב שניאור זלמן גורארי' )מהעתקת הנמען(: 

 [ כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן את התיבות "יש לי קונה", וכתב: 1]

 ואזכיר על הציון[=  ] שמו ושם אמו )אבל לא שם המשפחה( ואזעה"צ

 = אזכיר על הציון[] ( אזעה"צ2)[ 2]

 [ על הודעתו את חשבון ההוצאות שהוציא עבור בית הרב, כתב:3]

 כהזכרתי מאז לחומרא)ובטח לא העלים אף פרוטה וספיקא [ 1875 -]( מצו"ב 3)

 בצירוף ת"ח וכו'  = אזכיר על הציון[] אזעה"צ
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 מענות קודש 
 "The Lamplightersבקשר לספר "

 לאור ע"י "איגוד השלוחים" בקשר למשפט הספרים- שיצא
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בשלהי חודש אדר תשמ"ז התקבל בבית המשפט ערעור על הפסק ש"דידן 
נצח" בקשר לכתבי וספרי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש. בהתוועדות  

פקודי   ויקהל  שייך    -ש"פ  שהעניין  ואמר  לכך,  התייחס  אדמו"ר  כ"ק  החודש 
ולאחיו במיוחד לשלוחים שי', "שיתאספו ויתדברו יחדיו, "איש את רעהו יעזורו  

  יאמר חזק", להחליט מה שיכולים וצריכים להוסיף בכל ענינים אלו".

א'   השלוחים".  "איגוד  את  והקימו  שלוחים  כמה  התאספו  לזה  בהמשך 
מפעולות האיגוד בקשר למשפט הספרים הי' הוצאה לאור של ספר המסקר את 

נינו  כמענה לטענה שכביכול ליובאוויטש אינה פעילה. לפ  - פעולות ליובאוויטש  
  כמה מענות מכ"ק אדמו"ר בקשר להוצאה לאור של הספר.

 

 א

 ]ח"י ניסן, ב' דחוהמ"פ, תשמ"ח[ 

שם דובער  שלום  ר'  להשליח  )מהעתקת -מענה  שקיבל  להמענה  בהמשך  מכתבו  על  טוב 
  המזכיר(:

  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול את התיבות "בקשר להמענה", וסימן חץ וכתב:

 הכי גדול בתמהון 

וברור: כיון שמשקרים )ברבים( שליובאוויטש    אחד( קראתי הנ"ל, דיברתי )ועניתי( ע"ד ענין  1
ליוב'    מפעולותאינה פועלת, ולא עזרה בהפצת החינוך ליהדות בהרחבה וכו', לכן יו"ל ספר עד"ז  

  בזה )והשלוחים שי' ה"ה מראשי העושים בזה, יודעים הפרטים(. בפועל

  .וכהנ"למקומיות או אחרות  הכנותאור חילוק בי. R.P. ( מה שייך לזה2

  ( מה שייך הדיבור אודותי?!3

  .1-3( בודאי יודיע גם להועד ע"ד 4

  ( במקום האחרונות צ"ל התבוננות5

צ"ל "הקלה" גם בהנ"ל ויתעסק הספר רק ע"ד פעולות דעשר    –ע"ע    ( כנראה ממהלך הענין6
  האחרונות. לערךשנים 

שי'  7 הררנ"מ  בחוברת  מבוא  בתור  ישתמשו  בפועל(  למעשה  סו"ס  )שיגיע  יותר  להקל   )
  באנגלית. מן המוכן( ע"ד פעולות חב"ד בארצה"ב שהיא בתיקונים קלים )

  המשפט. התחלתזמן לפני  –ו -( כרגיל בכיו"ב יסתיים הדו"ח בשנת תשמ"ה8
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  רשמי יקחו לדוגמא הס' ע"ד הדלקת הנרות דחנוכה כיון שאינו דו"ח    –להקל עוד יותר    לערך(  9
הפרטים רק בחלק מהם, במקום   והיקפם אך שצ"ל הזכרת כאו"א מהשלוחים אבל כללות פעולתם    –

  המתאים גם תמונות.

  

 ב 

 ]ה' אייר, תשמ"ח[

להשליח שם  מענה  דובער  שלום  דו"ח  -ר'  על  להכנות    –טוב  בקשר  שנערכו  האסיפות  ע"ד 
להוצאת הספר בזריזות ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א, והדיבורים עם העורך מר הופמן, עם  
המו"ל, ועם העו"ד ועוד. ובין השאר כתב: "ואחרי כל הענינים באנו להסכמה )שנסדר זאת גם בכתב 

הכת של  העבודה  שכל  יאוחר  כמובן(  לא  יוגמר  שלו(  התיקונים  ואח"כ  שלנו,  הערות  )כולל  יבה 
  , שזה כב' חדשים מוקדם ממה שנתדבר מקודם" )מהעתקה(:5מאווגוסט 

ע"ד הו"ל דספר קטן )בכמות אבל כולל    ברורותהוראות    בפרטיותכתבתי לו    לפני כמה שבועות
לא הגיעני    ע"עלקחת החומר  וכתבתי ג"כ מאין    ימים אחדיםהעקרים( שלכן אפשר להו"ל במשך  

  הי' צ"ל נדפס הספר. ויותרמענה ע"ז, אף שע"פ טבע לפני כשבוע 

 

 ג

 ]י"א אייר, תשמ"ח[

טוב על מכתבו בו כתב ע"ד כמה מפרטי תכנית מבנה הספר  -מענה להשליח ר' שלום דובער שם
  )מהעתקה(:

  עד"ז! עמילערך ג' שנים השקו"ט 

  )כמובן כולל השלוחים שי'(כ"ז שייך לעסקני חב"ד 

  אזכיר על הציון.

  

 ד

 ]י"ז סיון, תשמ"ח[

טוב שכתב: "נמסר בזה הרשימות מהמוסדות וכו', שהוכן  -מענה להשליח ר' שלום דובער שם
בשביל הספר ע"ד עסקנות חב"ד שמסדרים כעת, ורוב החומר עם שינוים וציורים ותמונות יכנס  

ע בזה  והי'  נגמרו  הרשימות  מתעסקים בהספר.  וכעת  מעט,  תיקון  צריכים  ועדיין  גדולה  בודה 
במהדורא תנינא או שלישית דכתיבת המאמרים בשביל הספר. והננו מקוים שרשימות אלו יגרמו 

 נחת רוח, ושיעזור השי"ת לגמור הדפסת הספר במהירות ובשלימות הכי אפשרית" )מהעתקה(:
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ום המצו"ב )במצב דשנים האחרונות תוצאות פרס  – עכ"פ    אחדים ַהיש מי שהוא שחשב רגעים  
בלתי רצוי אחד בכל העולם וכו', ]לדוגמא שבכל אמעריקא    מפרטאנשים העושים טרסק    ב"גדישנם  

)חה"ש  133  כולואלף קעמפערס, מקואות בכל העולם    11  כולה בכה"ע מבהיל!!  ביה"ס  כיו"ב:   )
בכה"ע  366 תלמידים  הפשוט    33  כולו!!  כ"ז  ביאור  אני  יודע  שואל   –אלף!!  לא  "העולם"  אבל 

ספר זה, וישאר    ח"ו וח"ו שיש צורך בביאור!!( לא ידפיסו    –לא יודע עדיין    –ביאורים כלל )והועד  
  וק"לרק לשמוש פנימי 

  

 ה

 ]ר"ח מנ"א, תשמ"ח[

דובער שם שלום  ר'  להשליח  וכן-מענה  הספר,  עבור  שהוכנו  כתבות  שהכניס  כמה    טוב  כתב 
  פרטים ע"ד מבנה הספר )מהעתקה(:

  .וכמה פעמים ראיתי ות"ח. מכבר עניתי 

  להחזיר.

  

 ו

 ]י"ד תשרי, ערב חג הסוכות תשמ"ט[ 

דובער שם ר' שלום  בזה קופיע-מענה להשליח  "נמסר  חב"ד"    טוב שכתב:  "עסקנות  מהספר 
דפים( שכותב זה כשנה מר   300שמוכן לדפוס כמעט בשלימות . . כן הנני להודיע שהספר הגדול ) 

האפמאן כמעט שנגמר מצדו, ומוכן להערות ותיקונים מצדנו . . והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר 
י"ק למלך" חוברת  "צד – שליט"א בהדפסת הספרים והפצתם בזריזות ולנחת רוח" )מצילום כתי"ק 

  (:205ו ע' 

  כבר עניתי כמה פעמים,

  אזכיר עה"צ

  

 ז

 ]י"ט כסלו, תשמ"ט[ 

שם דובער  שלום  ר'  להשליח  הספר -מענה  הדפסת  נגמר  הצהריים  לאחר  "היום  שכתב:  טוב 
  הנמסר בזה . . ותקותינו שיהי' לנ"ר" )מהעתקה(:

  ט"א:על התיבות: "ותקותינו שיהי' לנ"ר", כתב כ"ק אדמו"ר שלי
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  ]ב"ה, י"ט כסלו חדש של שמחה תשמט[רב והזמ"ג 

  אולי שייך גם בכיו"ב ַא שנירל

  

 ח

 ]תחלת טבת, תשמ"ט[ 

  טוב )מהעתקה(:-מענה להשליח ר' שלום דובער שם

  [ בקשר לענין מסויים בעירו דטרויט, כתב:1]

  נת' ות"ח

  כהוראת ימי חנוכה כו'. – ובהוספהאזכיר עה"צ לפעולה נמשכת 

  [ וכתב:2]

  הנעשה בפו"מ עם הס'? התגובות?
 

 ט

 ]כ"ה טבת, תשמ"ט[ 

  "צעטל" בכתי"ק שכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ל"ועד השלוחים" בקשר להספר )מהעתקה(:

  כ"ה טבת

  איך נצלו ספר זה? ובפרטיות.

 

 י

 ]מענה[

  )מהעתקה(:" The Lamplightersטוב בקשר לספר "-ממענה להשליח ר' שלום דובער שם

קראתי הנ"ל! כל הענין מתנהל ע"י אגו"ח, וכמה   הכי גדולנתקבל ובת"ח. וביחד עם זה בתמהון  
  שי' –ע"י השלוחים והועד שלהם  –מהשייך לזה 

חוזר    –ולפתע פתאום   וכן מדי פעם  האם : שישלחו דו"ח בצירוף שם  לכהנ"לישלחו מכתב   ,
  וכו' וכו'! ]. .[מת קונט'  בפעם, ויבקשו הוראות ממני, וכן ידגישו בהקד

  ]. .[מודיעין בדיוק: מתי שאלתי וכו'!!  –ולתוספת חיזוק 
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  מענות קודש
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 א

 ]ועש"ק פנחס, כ"ף תמוז, תש"נ[ 

שכתבו: "נודע לנו בצאתנו מהיכל כ"ק    טוב ור' חיים יהודה קרינסקי-מענה לר' אברהם יצחק שם
אדמו"ר שליט"א שקאגאן טלפן לשעסטאק והודיעו שמקבלים ההסכם שהצענו. בנוגע לבקשתנו 
שלקח   ספרים  הי"א  להחזיר  )הסכימו  השני'  מהקומה  ענינים  עוד  בידם  שאין  אפידייוויט  שיתנו 

שנה שהתחילה הגניבה.  מהשלחן( רוצים להגביל ההודעה לתקופת השש שנים האחרונות היינו מה
כמו"כ מבקשים שנסדר עבורם אינווענטארי יותר מפורט מחפצי קומה הג' שנמצאים במחסן. מצדנו  

  נסדר הדבר בהקדם" )מצילום כתי"ק(:

  נת ות"ח

  ההנ"ל כולל ביטול כל התביעות בבית המשפט וכו'

 

 

 

 

 

 

 

 ב 

 ]ועש"ק פנחס, כ"ף תמוז, תש"נ[ 

שקיבלו:    להמענה  בהמשך  –  שכתבו קרינסקי טוב ור' חיים יהודה-שםאברהם יצחק  '  לר מענה
יחתם גם ע"י   העו"ד והכתב שיסדרו', וכו "ההסכם המדובר כולל ביטול כל התביעות בבית המשפט

באופן   הענינים היינו שיהי' בזה גם הגושפנקא של הבית משפט ביטול כל, סיפטאן השופט הפדרלי
 (:העתקהרשמי" )מ

 נת' ות"ח 
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 ג

 ]לקראת חג הפורים[

מענה לכמה מהתמימים שכתבו: "מצו"ב המכתב שרוצים לשלוח לכל אנ"ש שיחיו לעורר בקשר 
לחג הפורים הבע"ל, מתוקן עפ"י המדובר אתמול בההתוועדות, וזה יושלח תחת צעירי אגודת חב"ד  

  המרכזית. ומבקשים בזה הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א" )מהעתקה(:

  בעיגול תיבת "שרוצים", וכתב:  [ סימן1]

  מי?

  ובו דרושי פורים? סי'האומנם אני צריך להודיע שיש 

  בשו"ע?! ח"גמאין המציא 

  [ סימן בעיגול את התיבות "צעירי אגודת חב"ד המרכזית", וכתב:2]

  ההגה – עפ"ז עליהם האחריות ובמילא 

  

 ד

 ]עש"ק פ' עקב[

שכתב: "מצו"ב קונטרס שי"ל בקשר לה"ירחי כלה", הוכן ע"י טוב -מענה לר' אברהם יצחק שם
חברים מצוות "גן ישראל". האורחים, כמו"כ המצטיינים בעד הפרס כמעט כולם הגיעו, כמו"כ הכינו 
תחבורה מוכנה למוצש"ק מחצרות ק'. מקוים אנו לברכת כ"ק שליט"א להצלחה בכל בטוב הנראה 

  והנגלה" )מהעתקה(:

  התיבות "בטוב הנראה והנגלה", וכתב:[ סימן קו תחת 1]

  אזכיר עה"צ

  [ בקשר לקונטרס המצורף, כתב:2]

  נת' ות"ח ת"ח

 ה

 ]מענה[

  מענה בקשר לבית הספר "בית רבקה" בשכונת קראונהייטס )מהעתקת המזכיר(:

  בקראן הייטס", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א: – על התיבות "המוסד בית רבקה 
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, ואלה הרוצים "שפילען זיך", עמו נכנסים לשפיעל.  כ"ק מו"ח אדמו"ר  – ובעה"ב שלו    נתייסד
  וק"ל.

והמזיק, ר"ל, לבית    –לחנך בנות ישראל עטה"ק ולשלול ההיפך    כמפורסם ( נתייסד ע"י הנ"ל  2
  רבקה )בפועל או ע"י גיין שלאפען( מזיק להנ"ל, וק"ל.
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 השער ד"קונטרס מאמרי חדש אלול ה'תשכ"ג" - )א( דף

בחודש אלול תשכ"ג יצא לאור "קונטרס מאמרי חדש אלול ה'תשכ"ג" ובו מאמרי אדמו"ר הזקן 
הוא מוחה פשעיך למעני   ד"ה אנכי אנכי  לך הוי' הצדקה,  הנה להבין שרש   –)ד"ה  ד"ה  תקס"ב, 

ההפרש בין תורה למצות תקס"ח( השייכים לחודש אלול בתוספת הערות וכו' מאת כ"ק אדמו"ר.  
 כ"ק אדמו"ר בחודש זה מיוסדים על מאמרי אדה"ז שבקונטרס זה.המאמרים שאמר 

קדש כ"ה אלול למר שז"ר )אג"ק חכ"ב אגרת ח'תרעו(: "ארשה לעצמי -וראה אגרת מוצאי שבת
לצרף בזה מה שזה עתה הוצאנו לאור )אף שעדיין לא נכרך( קונטרס מאמרים שחזרתי עליהם בש"ק 

ם של רבינו הזקן אשר כ' זכה והצליח להיות הגורם  ח"י אלול ובש"ק זה ובפרט אשר בהם מאמרי
 להופעתם לאור עולם". 

המאמרים הנ"ל נדפסו )חלקם עם הערות כ"ק אדמו"ר( במקומם בספרי מאמרי אדה"ז )אתהלך  
לאזניא ס"ע ר ואילך. תקס"ב ח"א ס"ע יג ואילך. תקס"ח ח"ב ע' תרחצ ואילך(. המאמר ד"ה לך הוי' 

  בהוצאה שני' של הסליחות שי"ל בחודש זה, ראה גם לקמן. הצדקה נדפס גם בתור הקדמה
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  )א( תחלה הי' כתוב "קונטרס ח"י אלול ה'תשכ"ג".
  ]אלול ה'תשכ"ג[ מאמרי חדשכ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "ח"י", וכתב: ]קונטרס[ 

  )ב( סימן להוציא את התיבות "מכבוד קדושת כו'".
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 מנהג חב"ד"  –דבר דספר "סליחות - )ב( פתח

  ב"ה.

  מו"ל  מדפיסים מן השוק,    כברמנהג חב"ד" אזלה    –ההוצאה הראשונה של "סליחות  שבאשר  
  שנכנסו בפנים(.)עם תיקונים )בהוצאה שני'  "סליחות"את ה -עפ"י בקשת רבים  -אנו בזה 

 *** 

בתור    בסוף הספר, בא    – בקשר עם שנת המאה וחמשים להסתלקות )הילולא( של רבנו הזקן  
  לך ה' הצדקה. ד"ה של סליחות אלו:  *(המבאר תוכן ההתחלה, מאמר שלו הקדמה הוספה

נדפס )ונתקן( כאן עפ"י השוואה עם  ו  אבלאתהלך לאזניא"    –המאמר נמצא בס' "מאמרי אדה"ז  
  .(מעתיק כת"יסלונים" ) – כו' דמלכא משיחא המאמר"להבין   יכת"כת"י הנמצא בביכל 

 *** 

הערות ומ"מ, ובאות   והכמו בשאר ההוצאות, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להוסיף להמאמר איז
  בשולי הגליון.

  הוצאת ספרים "קה"ת"

  ה'תשכ"ג, ברוקלין, נ.י. יג' אלול

  שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן

היא  הסליחות  מלפני  )וקדיש(  אשרי  שאמירת  י"א  אשר  ומקורות  טעמים  בליקוט  ראה   )*
  התפלה. שלפניבדוגמת אמירת אשרי )וקדיש(  
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 מבית חיינו  מכתבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ה'תשפ"ב ב' אלול   •  סלוניםשיחיו  חי' מושקאוישראל   נישואיתשורה מ
 

34 

 

 מכתבים מבית חיינו ה'תשמ"ו 
 הרה"ת ר' צבי הירש שי' ראסקין ששלח 

 לידידו אבי החתן הרה"ת ר' אהרן שי' סלונים
  

 א 

  בע"ה. מוצש"ק נח ה'תשמ"ו

770  

  לכבוד ידידי השליח הרה"ת וכו' הר"ר אהרן שי' סלונים ומשפחתו שיחיו

  אחד"ש וכו'.

  ראשית כל מסתמא הנך יודע שלא זכינו להתוועדות היום.

הכהן שי' כ"ץ הכריז לאחרי תפלת מוסף, בהגיעו להכריז ע"ד מנחה חיכה חצי    כשהגבאי הרמ"פ 
  .5:45דקה והביט על אד"ש באם אולי יהי' משהו, וכשראה שלא, הכריז על מנחה שתהא 

  נחזור קצת ל"ליל ש"ק".

  – בכלל אד"ש התפלל כבר מעריב בליל ששי למעלה בביהכנ"ס )כי במשך היום דיום חמישי  
  מנחה, וירד לקריה"ת, אבל הי' ממש ריק(. אבל הבימה נשארה.הגם שהתפלל 

  על הבימה. –וכן למנחה ירד למטה( ) –וכן ש"ק ביום  –וכ"ק אד"ש עמד בתפלת ליל שבת 

  . עד שמונה עשרה.ישבליוצר אור 

  .שישב בעת קריה"תבכלל לאחרונה זה כבר פעמיים )כשיורד למטה ביום ב' וה'(  

  דמנחה )שהי' כנ"ל למטה( ישב.גם היום בעת קריה"ת 

שבוע שעבר ליל ש"ק כשהלך לספרי' עמדו והסתכלו מהחלון דבית הרש"ג    –)שמעתי וכך הוה  
הסתובב והסתכל למעלה ועשה לעבר   –שלמה שי' יוניק ועוד, ואד"ש כשעשה בידו הק' על הניגון 

  .שמה בידו הק'!(

ה הי'( והסטענדער וכו' לא היו שם,  לה זדקות מוקדם )למע  8  לפתעהיום למעריב יצא אד"ש  
ורק הצליח בחור א' לקחת הפלסטיק ביחד עם ה"טישטעך" והספרים שהיו שם ועירבם ביחד, ושם 
אותם על מקום אחר. עכ"פ "מ'האט זיך ניט געריכט אויף דעם", וזה כבר הרבה זמן שלא הי' דבר  

  ]...[ כזה
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מתשרי אשתדל לכתוב ולשלוח כי פשוט צריך לזה זמן ומנוחת הדעת וכו', וגם    ובקשר להנייעס
ארוכים( וגם זה    'ערך זה נק-עכשיו דע לך שזה רק לך בלבד אני כותב מכתבים ארוכים וכו' )לפי

  מוצש"ק.

  ועכ"פ אשתדל בשבוע הזה.

 , ולהתראות בקרוב בנתיים כט"ס מאת ידי"ע הד"ש הטוב והצלחה רבה

  יןהירשל רסק

נת'  כנראה שהשבוע יצאו ב"לה"ק" )אשר דרך אגב ביום א שעבר קיבלו מענה מיוחד )ועבורם( "
  ." על ההנחה פרטית שהו"ל מ"יום שמח"ת"( ליל שמח"ת וש"פ האזינוות"ח

גם הכניסו "משיחת" ]בערש"ק, וזה עכ"פ סוד )ואולי לא עכ"פ מצידי זה סוד וד"ל([ בקשר 
  ל שמח"ת משיח'ס שיחה.לשיחה הב' והג' הנלהבת דלי

  הנ"ל

  .אני ממהר לשלוח זה למחר יום ראשון בבקר וד"ל הנ"ל

  עוד נייעס דרק עתה שמעתי.

כשכ"ק אד"ש יצא מהמכונית )במוצש"ק דהיינו לפני כמה שעות( ליכנס לביתו, ובמקום ליכנס  
. ואח"כ  רינסקיהר' יודל שי' קעם    כשעתיים הסתובב בחזרה ונכנס למכונית ודיבר לערך    –לביתו  

  יצא וחזר ונכנס לביתו.

  ע.כ.

  

 ב

  עש"ק תולדות תשמ"ו ,בע"ה

770  

  לכבוד ידידי הרה"ת אהרן שי' סלונים

  .אחד"ש וכו'

  .במועדואני מקוה שקבלת המאמר 

מתשמ"א   זה  אשר  שזכינו  לזה  מ"א    –בקשר  בשלום  סיום   )שי"ל  –פדה  קונטרס  עם  ביחד 
. האזינו מ"ב ור"ה מ"ג זה רק הי'  קה"תוהכנסת ס"ת הידוע( שכ"ק אד"ש לא הגי' מאמר )שי"ל ע"י  

  הנחה(, והתוועדנו עד הבקר באהלי תורה והי' מאד מאד שמח.
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גם רוקדים כל השבוע וזה מאד    –וגם הכנסתי דו"ח בקשר לזה ואראה לך אי"ה מה שכתבתי  
  שמח.

  ]מוצש"ק[

  5:00  לקבלת שבת נכנס אד"ש לערך  –אתמול לפני קבלת שבת רקדו    ,בכלל פה הי' שמח בש"ק
יצא לספרי' לערך  –גם אחרי תפלת ערבית וכ"ק אד"ש עודד השירה  ,ובלכה דודי הי' מאד שמח –

9:30.  

  – מנחה וערבית )למעלה(    –. רקדו לפני שאד"ש יצא לשחרית  גשם כל היום היום ירד בש"ק  
  טוב התוועד וכו'.-והתוועדו לאחרי התפילה עד מנחה, יוסי שי' שם ,)לא זכינו להתוועדות(

  במפטיר הי' קול אד"ש גבוה.

כשיצא אד"ש בבקר לאחרי תפילת מוסף )לאחרי ההכרזה בקשר לההחלטה בהתוועדות דר"ח  
  יו היו מאד רציניים ועשה חזק בידו הק'.ופנ(  ובשמחהפד  -סט-כב-כסליו להוסיף באמירת תהלים כ

  (.]כשנסע במוצש"ק הביתה נסע דרך אלבעני עוו. ולא דרך איסטערן פארקוואי

יום וערש"ק לפני השקיעה נכנס לאד"ש התניא מכורך ועל השער כתוב "ספריית אגודת חסידי  
ובר"ח כסלו    –  חב"ד" שהדפיסו )ע"י אתדל"ת, ואד"ש אמר וואס עפעס א שאלה ובודאי שידפיסו

  ( ביום חמישי לפני השקיעה.–

  )אי"ה אשלח רשימה מפורטת בקרוב ורק צריך זמן(.

  אקוה שתהנה בכל המצו"ב ונא לאשר ע"י א' מהמשפחה שיחיו.

והעיקר להיות בשמחה )אין לתאר על הכתב מה שנעשה בפה שרוקדים וכן באהלי תורה ובפרט 
  .וזה שמח מאד( "לכה דודי "ות לאחרי דק 20-אתמול בלילה רקדנו בפה למעלה מ

 ,ומשיח נאו ממ"ש הדו"ש הטוב א גוטע און א פריילעכע וואך

  הירשל רסקין

  

 ג 

  יעקב ה'תשמ"ו וישלחבע"ה, א' לפ' 

  הרה"ת הרב אהרן ומשפחתו שיחיו סלונים השליחלכבוד ידידי 

  אחד"ש וכו'.

  שקבלת כל מה ששלחתי שבוע שעבר. אקוה

  ומהמצו"ב: הערות וכו' עם מכתב זה ואקוה שתהנה.
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ההתוועדות בעת  אתמול  שהי'  המבהיל  מהציור  ובפרט  הנוכחי  המצב  שמעת  ומזה   ,מסתמא 
  נוכחו לדעת הרבה מאנ"ש איך שזה נוגע לאד"ש.

הי'  1 שזה  איך  מק"ו  ביחידות,  כשזה  המצב  )ועאכו"כ  הספרים"  "מצב  שנכחו  :  הגם  ברבים 
  בהתוועדות גם קצת פרעמדע עולם ועכ"ז וכו'(.

  : לאחרי מה שקרה המשיך אד"ש בשיחה על רש"י וכו' כאילו לא קרה.2

  : ביטולו של הרש"ג לאד"ש.3

אבל גלוי לעין    ,הגם שלא צריכים להבהיר כי זה ידוע ומובן בפשטות  ,עכ"פ זהו מיינע הרגשים
כל זה פעם הראשונה שרואים זאת. )ויה"ר שיהא זו פעם האחרונה ציור שכזה, ולא רק ברבים אלא  

  גם ביחידות(.

  לכל לראש על ראשון ראשון.

שה ספרים  בערש"ק הביאו לאד"ש ספר "כתובים ב" מאדה"ז. )דהיינו בשבוע אחד הכניסו של 
  ב(.-ב, כתובים-ע"ו מהרש"ב, אדהאמ"צ-ע"ב –חדשים לכ"ק אד"ש 

  ד כסלו אמירת קדיש."יו –בש"ק 

בלכה דודי ניגנו )החזן הי' לוי רייטשיק שי'( והחזן רצה לנגן ב"לא תבושי" הניגון ד"כי אלקים 
  כלמי, אד"ש חייך גו'", ולא הצליח, אז התחיל לנגן כי אלקים יושיע ציון והמשיך לא תבושי ולא ת

  ועשה בידו הק' והי' שמח. כשיצא עשה בידו הק'.

ט לכבוד  על התוועדות שתיערך בליל ש"ק  כסלו-הכריזו  לערך    ,י  כו"כ    10:00והוחל  ונמשך 
בשכונה התוועדו ליל ששי וכו' בבתי כנסיות. באהלי תורה התוועדו עד    .שעות הגם שלא הי' עולם

  קר דיום ו.ואור הב

נודע   ש"ק  הרש"י  ב  –לפני  רש"י  מביא  )שמה  ל  נפשי 1פסוקים:    'לא,  כלתה  וגם  נכספה   )
( למעשה ידיך תכסוף, שאד"ש קאכט זיך בפסוק זה ובקשור עם ימי 2)מקאפיטל דכ"ק אד"ש(.  

  וגם אד"ש הזכירו בשיחה השני' או במאמר לפני הרש"י שיחה(. ,המשיח

  כשנכנס אד"ש הודיע להריל"ג על התוועדות.

  .1:30-תוועדות בנכנס לה

ט כסליו מצד אמירת פדה בשלום שהוא  "ד כסליו על י"בשיחה הראשונה התוכן הי' מעלת יו
וצריך לדבר מעלת יוד כסליו שהוא רחובות   ,קביעות מצד ימי החדש )כמוסבר בליקוט השבועי(

  ,הנהר בינה שמשמעה הוא שמחה )התרחבות נקודת השכל( אם הבנים שמחה מצות היום בשמחה
ולהמשיך זה על כל השנה כולה    ,עי"ז פורצים כל ההגבלות שלא רק שאינם פוסקים אלא הולכים כו'

כסליו" מצד מעלין בקדש )וצ"ל מכיון   עד יוד כסלו הבעל"ט "וואס דעמאלט וועט זיין א נייער יוד
  רחובות שאסתכל באורייתא וברא עלמא למה בזמן אדהאמ"צ הי' מצב של עוני הגם שבתורתו הי'  

  הנהר(.
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ומכיון שהזמן קצר וצריך לדבר עוד שיחות ולהביט על השעון    , והיום צ"ל בשמחה עם כל הכחות
ניט אלעמאל   –כ"ק אד"ש חייך ואמר    –)דבר המגביל( להתפלל מנחה בזמן וכל דבר שתובעים  

  פירט מען אויס, הנה מכיון שהזמן קצר הרי"ז מורה על היוקר דהזמן לנצלו בשמחה.

  .....וניגנו ופרצת בהתלהבות אבל אד"ש לא הגיב כלום והי' מאד רציני

וביום   נופל בש"ק  אלו השבתות, "ס'איז   שמחתכם בשיחה השני', התוכן בקיצור שיוד כסליו 
  א שמחה", ואפילו איש פשוט מבין זאת מכיון שיש לו ידיעה ובחירה. אייער

  וניגנו הניגון דר"ח כסליו בהתלהבות עוד יותר גדולה וגם פה הי' אד"ש רציני.

מאמר כעין שיחה ד"ה פדה בשלום גו' והזכיר שכל יו"ט יש לו ערב והכנה לזה והוא ט' כסליו  
רי אדהאמ"צ )ח"ב( ומובא שם מאמר ד"ה להבין ענין והביאו לפני כמה ימים מאמ  ,יום ההילולא

הרי האויפרופעניש של אד"ש    ,הילולא דרשב"י שתוכנו קשור לפה )זה  הענין דחתונה   – והזכיר 
  הוספת הכותב( וניגנו עוד ישמע וגו'.

ניגש לאחרי המאמר עם בקבוק משקה כשלאחוריו עומד הר"ב שי' יוניק עבור הדינער   הרש"ג
פ'   ואדוםוישבדתו"ת הנערך ביום א'  פתאום    ., והתחיל לשאול משהו כשהוא כנראה בוכה קצת 

 ,השתנו פני אד"ש ונהיו אדומים והתחיל לצעוק בקול גדול וחזק אשר במקומי שמעתי כמה אותיות
יגן בחוזק אז היו הדיבורים נשמעים בקינגסטון עוו. וגם את דיבורי הרש"ג שי' ואילולא שהעולם נ

"אן אחריות"-כדי-שמעתי אני )ע"י מישהו שאמר לי( עד ותנועות ידיו הק'  .  כך קלטתי המילים 
ובאמצע ניסה הרש"ג להרגיע )כביכול( את כ"ק אד"ש אבל אד"ש הגבי' ידו הק'   ,הלכו והתגברו

ש"ג שי'( וממש המתיחות גברה והלכה מתי יסתיים ציור המבהיל שכזה, פשוט )ביחד עם ידו של הר
פני אד"ש היו אדומים וגם של הרש"ג שי', המזכירות   . כפשוטו מבהיל אשר א"א לתאר זאת עלי נייר

כ"ז הי' לערך    .פשוט המצב הוא מאד מאד נוגע לכ"ק אד"ש]...[  נשכו שפתים לנוכח מחזה שכזה  
וזרקה )פשוט ולבסוף לק  , דקות  10 ניגב השפתיים  ח אד"ש המטפחת שאחזה כל הזמן בידו הק' 

  כפשוטו( והגיעה עד לסוף השולחן כנגדו )היינו כנגד מאיר שי' הרליג שם כו'(.

]השקו"ט שהלכה שמה, מסתמא שמעת און עס גייען ארום שמועות אשר אין לדעת מי נכון או 
ש לא רצה, וגם הרש"ג שי' פחד בקשר לאמירת ח. ואד"   לא, דבר ברור שהי' שביקש ברכה עבור

 העדות ואד"ש אמר לו שבכחו ויכלתו לעשות זאת לאריכות ימים ושנ"ט לו[.

 ,לאח"ז בסוף הסתובב אד"ש להר"ב שי' יוניק )שהחזיקו בגארטיל כל הזמן( מה הוא רוצה ממנו
אח"כ הורה להר"ב    .ודיבר הרש"ג שי' ליוניק ואמר לאד"ש ואח"כ אמר משהו בחזרה להרש"ג שי'

  שי' יוניק שיתן מהמשקה בש"ק כי זה ש"ק, ואד"ש הביט עליו עד שהלך למקומו.

( בנתנו  'לאחרי חלוקת המשקה עבור סיום הרמב"ם )לג' פרקים ליום ותחלת ס' טהרה לפרק א
לגערליצקי ואבצן שיחיו )ואבצן שי' הכריז( ועבור חנוכת הבית דבית חב"ד כו', התחיל לנגן בקול  

 מוך והריקותי לכם ברכה.נ

ב הסתיימה  בבקר   4:35-ההתוועדות  ס"ת  משיח  )הי'  מנחה  לאחרי  שיבנה(.  ניגנו  )לא  לערך 
 ובמנחה קיבל אד"ש עלי'( ניגנו ואתה אמרת ואד"ש עשה בידו הק'.

  מעריב למעלה כו'. לאחרי מעריב קידוש לבנה. משך למעלה מחצי שעה לאח"ז נסע הביתה.
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. ופה בישיבות החליטו לעשות 5:45וחזר לערך    3:00אד"ש לאהל לערך    היום יום ראשון נסע
לעשות אסיפה    770-משהו בנדון המצב כדי לגרום אך ורק נח"ר לאד"ש בפרט בימים אלו, ורצו גם ב

 ]...[, עכ"פ בזמן דסדר חסידות 9:30-והדביקו מודעות שתהי' ב

  

 ד

  בע"ה, מוצש"ק נר א' דחנוכה ]תשמ"ו[

770  

  לכבוד ידידי הרב אהרן שי' סלונים ומשפחתו שי'

  אחד"ש וכו'.

דקות עם הבאסס להשתתף בחתונת הרה"ת ש. שי' שריקי    10ומהחפזי מפאת שהנני נוסע בעוד  
  לכן אעתיק פה בקצרה מהנעשה פה לאחרונה.

שנוסע אד"ש לאהל ומגיע מאוחר.    –וגם ]ביום[ יחידות    –ה  -ד-ממש אין לתאר ששלש ימים ג
  , שעתיים וחצי לאחרי שקיעה.6:55מנחה הי' )!(.  2:30ונסע  7:45ביום ד הגיע 

  .10:50עכ"פ יום ואו ערש"ק בבקר הגיע לערך 

בש"ק ליל ש"ק בלכה דודי נגנו ולבסוף עשה בידו הק' להגביר השירה )ווי וואנט משיח נאו( על 
  המלים בואי בשלום כו'.

  לאחרי תהלים. ]...[ש"ק עשה בידו הק' להר"א שי' שם טוב 

  להתוועדות נכנס בזמן )מפטיר הי' בקול רם ורוב פניו כיסה בטלית(.

השיחה הא' ארכה כשעה. לאח"ז הורה לכו"כ לומר לחיים, גם ליודל קרינסקי ואברמל ש"ט שי' 
  כנראה(. –)מצד המשפט 

חד של . לפנ"ז נתן משקה לאברמל שם טוב עבור ההשתתפות בי4:30ההתוועדות הסתיימה  
ילדי גן ישראל נ.י. בשבת זו וביקש ברכה בסוף ההתוועדות עוה"פ עבור המשפט ואד"ש ענה לו 

  בקרוב ממש.

  גם להריל"ג נתן עבור דינער שערך בנו שי' בקרוליינה.

  .הורה לליפשיץ ושטערן מארה"ק להגיד לחיים

  עכ"פ: גם עשה בראשו הק' קצת להגברת השירה.

  אח"כ הזכיר אודות ברכה אחרונה. אח"כ ניעט ניעט. והריקותי לכם ברכה.החל לנגן 

  מנחה בזמן.
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. להנרות הללו הביט קצת בהסדור ועל העולם ועל  5:24  –למעריב ירד למטה, ביהכנ"ס מלא  
  הנרות.

  ב"על נסיך" עשה לאחרי עבור דקה שינגנו בידו הק' שלש פעמים.

  הם מנורות )מבצעים( מלווים אותו הביתה.נסע הביתה כששרשרת של מכוניות ועלי

  דיבר עם יודל לערך רבע שעה.

 ,כ.ט.ס. ודידן נצח חנוכה שמח ושבוע טוב הדו"ש הטוב

  הירשל

  

 ה 

  בע"ה. יום א לפ' ויגש, זאת חנוכה ה'תשמ"ו

770  

  לכבוד ידידי השליח וכו' הרה"ת אהרן ומשפחתו שיחיו סלונים

  אחד"ש וכו'.

ההתוועדות  ששמעת  ואקוה  פה,  הקורה  ובפרטות  בכללות  הנייעס  כל  שומע  הנך  מסתמא 
  הנוראה דאתמול ועכ"ז אכתוב משהו.

ניגן ביחד עם העולם "הנרות הללו כו'" אבל לא הגיב .  3:20ערש"ק ירד לתפילת מנחה לערך  
  כלום בעל נסיך. כשיצא עשה בידו הק'.

ו וכו' כשהגיע  5:25נשאר שם עד  הלך לספרי' לערך הזמן דהדלקת נרות  ובפנים  ניגנו בחוץ   .
  מהספרי' אבל לא הגיב כלום.

ועשה בידו הק' חזק לימין ולשמאל בתנועות של   9:00]לאחר תפלת מעריב[ לספרי' הלך לערך  
  .שמח"ת

  .)וגם בעת הכינוס צ.ה. וזקנים יום ד

גי' שיכינוהו לדפוס ומידי  הוציא עמוד שה  ,בצהרים  11-12שי"ל בעז"ה מוגה ביום ששי לערך  
הכניסו ביום   –הנחות בלה"ק    –זמן הוציא עוד עמוד עד שגמר כדי שיהי' מוכן לדפוס לש"ק. הם  

ומי חלם שבזמן שכזה   ,חמישי בלילה לפני שנסע הביתה כי לא הודפס אז הכניסו אבל לא ע"מ להגי'
  יגי' משהו(. –

  וגם בלילות שלפני"ז. 770-בלילה התוועדו ב

  חמישי יום
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המכ' עם המשלוח נתאחר מפני סיבות שונות והנני לשלוח זה עכשיו ממש כי פשוט חשבתי 
לפגוש אותך ביום שלישי להברית אבל מיד ברחת... וד"ל. ופשוט עכשיו אין לי זמן ואי"ה אכתוב 

  בפרטיות מהקורה פה ואשתדל לשלוח בימים הקרובים.

 ,הדו"ש הטוב ודידן נצח

  הירשל רסקין

  . אני שולח המעטפה כפי שהיתה צריכה להשלח ביום א או ביום ג. וד"ל.נ.ב

  

 ו

  בע"ה. יום א, ב' אייר ת"ת שבתפארת ה'תשמ"ו

770  

  לכבוד ידידי השליח הרב אהרן ומשפחתו שיחיו סלונים

  אחד"ש וכו'.

  .6מההתוועדות דאתמול מסתמא שמעת שארכה עד 

 און ער זאגט  און איך זאגאריבער" בשיחה השני' כך אמר: "....  . כשאמר הפתגם ד"מלכתחילה  1
  אז מ'דארף גיין מלכתחילה אריבער"!

. בא' מהשיחות כשהזכיר דער פריערדיקער רבי אמר: "און די נשיאים שלפנ"ז און די נשיאים 2
  שלאחריו"!

עושה שליח  און שליח  . כשהזכיר בקשר לשליחות אמר פון דער פריערדיקער רבי דער משלח "3
  .ביז מאה שלוחים"

. כשדיבר בקשר להמכונית החדשה אמר בהמשך הדברים "און ער וויל מיר ארייננעמען אין  4
זיינע תאוות... און מ'איז דאס מקשר מיט מלך ביפיו תחזינה עיניך... מ'דארף רעדן בטובתם של 

עם וואס האט זיך גירעדט ישראל... ויש להאריך בכ"ז והלואי )אד"ש חייך( מ'וואלט גיהערט צו ד
  "!ממש ממש ממשביז יעצט..." וסיים השיחה "במהרה בימינו 

)זה הפעם הראשונה משבת  כמובן בלי המלים  אדונינו"  ד"חיילי  הניגון  ניגנו  זו  לאחרי שיחה 
כי אד"ש שתה  –תשמ"ה שמנגנים זאת(. החלו לנגן און מ'האט גישושקעט כרגיל   –ב   – בראשית 

  כל הכוס, אבל אד"ש עשה בידו הק' פעם חזק להמשיך לנגן.

באמצע הורה למישהו לומר לחיים, ואח"כ הורה לו לומר עוה"פ, הנ"ל כנראה שהוא ספרדי והחל  
אד"ש חייך וגם עשה לו כמ"פ חזק   ,לעשות בידו כמו שמברך הרבי והקהל ונשק ידיו )כמו ספרדי(

  שמאלית הין און צוריק שלא כרגיל.בידו הק' דהיינו בידו ה
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הוא  5 לו להכריז.  והורה  קונין,  נתן בקבוקי משקה להר"ש שי'  . לאחרי השיחה שלפני הנ"ל, 
והוא מזמין כולם, אד"ש חייך    עם לכתחילה אריבערהכריז שעושה התוועדות בקליפורני' הקשורה  

  כשהכריז זאת, והורה לו לומר לחיים.

אח"כ נתן להר"י שי' אבצן שהכריז שזה עבור סיום ספר טהרה להלומדים )באנגלית( פרק א 
 .ליום. לפני ההכרזה נתן להמשתתפי בשיעורים וכו', למישהו אינני מכיר שמו, להרז"י הכהן שי' כ"ץ

 ,השולחן ולקח בקבוק השלישי שהי' מיועד עבור הדינער דאהלי תורה  בנתיים שם אד"ש הבקבוק על
וכשגמר להכריז נתן הבקבוק ההיא לאבצן, והריל"ג סימן לאד"ש שזה בקבוק אחרת, וסימן לו על  

ואח"כ סימן הריל"ג לאד"ש שעוד מישהו מהמשתתפים בסיום לא קבל ונתן   . הבקבוק השייך לאבצן
  כ נתן הבקבוק לאבצן שי'.ואח"  ,אד"ש להר"ש נויבארט שי'

אח"כ נתן להר"מ שי' טייטעלבוים עבור דינער דאהלי תורה. על השולחן הי' מונח עוד בקבוק 
אז נכח  לא  ההיא  הבקבוק  שבעל  לנגן    ,וכנראה  החל  לאח"ז  מהשולחן.  למטה  הורידה  ואד"ש 

  "והריקותי".

הרש"י "לא תעמוד  מסתמא שמעת על החידוש דהקשר עם מס' סוטה, והאריכות הגדולה על  
  וגו'".

וועט מען    ,ריבוי שאלותרש"י'ס אמר "מ'האט צוגישטעלט אין די קובצים א    2לפני ששאל עוד  
  זיך אפשטעלן אויף צוויי פון זיי...".

ובפעם השני' שחזרו ע"ז עשה בראשו    ,לאחרי שיחה האחרונה הורה לנגן "מלכתחילה אריבער"
  עמים.על התנועה הידועה שחזרו עלי' עשר פ

אח"כ הורה לנגן שיבנה, כשלפני"ז הסתכל על מקומו של החזן שי' ])טעלישעווסקי( שלא הי'  
הייטס[ ופנה להר"י שי' כהן שינגן והוא התבלבל לסעקענד, ואד"ש החל לנגן רק התיבה -בקראן

ופה אד"ש עשה חזק מאד כמ"פ בידו הק' וכמ"פ עשה לעבר הר"ש שי'   ."שיבנה" והורה להמשיך
  ן, וכן לעבר הקהל כשידו מונפת למעלה מראשו ]...[קוני

שכחתי לכתוב שלאחרי שיחה הראשונה סימן למישהו להגיד לחיים וגם עשה פעם בידו הק'  
  .להגברת השירה

בסוף ההתוועדות )איני זוכר אם זה הי' בעת או לפני או לאחרי הניגונים( נתן הבקבוק משקה  
אח"כ ניגש הרד"ב שי'   .ואמר לו משהו,  מואל שי' מלמדשלפני"ז הורידה למטה מהשולחן למר ש

באמצע   .יוניק ואמר לאד"ש משהו, כנראה על הסתלקות חמותו ע"ה מרת פעווזנער הזקנה ע"ה
ואד"ש הביט על לייבל שי' ביסטריצקי כשיצא באמצע בשיחה   ,ההתוועדות הי' הצלה קאל עבורה

היא סבתו של החתן הת' מנחם מענדל שי' פעווזנער, ויה"ר    .שחל"ח תנצב"ה  ,בדרך לבית הרפואה
  .שנשמע בשו"ט אמן

מנחה הי' כרגיל לאחרונה ליד מקומו בהתוועדות. בעת הגבה אד"ש ניגש עד לבסוף הסטענדער  
  .כשידו אחת נשענת על הסטענדער
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 –   בעת קריה"ת ובעת חזרת הש"ץ לא ישב. אבל בעת אמירת פרקי אבות התיישב. לאחרי זה
ובדרכו לחדרו הק'    –  כשרגע נעמד ליד הסטענדער כי משהו הי' שעכב בדרך  ,קם והלך לחדרו הק'
  עשה חזק בידו הק'.

וכן כשיצא לאחרי   ,עשה חזק בידו הק'  ,לתפלת ערבית ניגנו "מלכתחילה אריבער"  8:50כשנכנס  
  תפלת מעריב.

  ק' חזק להגברת השירה.ועשה בידו ה כשנסע הביתה ניגנו גם מלכתחילה אריבער, 9:45

  :שכחתי לכתוב

כנראה, כשחזר מהספרי' נתן להר"ש שי' קונין )שהגיע בבקר, וקיבל עלי' בקריה"ת    –ערש"ק  
ועשה לעברו חזק מאד בידו    ,כמדומני שנולדה לו בת( ניקל ואמר לו בחיוך "עס איז דאך א חזקה"  –

  הק'.

ידו הק' חזק על הסטענדער וחזרו על השירה  ולאחרי בואי בשלום עשה ב  ,בעת "לכה דודי" ניגנו
  פעמיים.

  הלך לספרי' כשעושה חזק מאד בידו הק' להגברת השירה. 9:50

נתקיים השיעור בקידוש החדש   –בהמשך ליום חמישי בערב  770-מוצש"ק למטה בביהכנ"ס ד
מוע,  להרמב"ם ע"י הר"י שי' לאש, וכמאתיים )אם לא יותר בלעה"ר( מצטרפים לשיעור שלו לש

  הנ"ל יש לו כמה תבניתים וכו' וכו', עכ"פ זה יפה לראות ולשמוע.

ולמעלה התקיימה החזרה כשעל הרש"י לא תעמוד שכנ"ל ביחד עם השאלות והביאור היתה  
  ולכן בחזרה היו כמה וויכוחים וכו' וכו'. –אריכות מאד"ש כשעה 

וכו' היתה ההוראה מהר ש"י לא תעמוד בהמשך שכחתי לכתוב שלאחרי השאלות על הרש"י 
" וכו' ובסוף השיחה אמר "שיתן משקה לאותם  לא תעמודואד"ש זעק "  ,לשיחה ד"עצמות היבשות"

וכנראה    ,ואח"כ הי' נתינת הבקבוקי משקה  –שנוסעים למרחקים בגשמיות ע"מ לקרב ברוחניות".  
להשלוחים גם  שהתכוון  ]ואוא"ל:  מקליפורני'.  קונין  שי'  להר"ש  ממעלבורן   שהתכוון  שיחיו 

בלילה   שלישי  ביום  השבוע  אי"ה  ונוסעים  שונות,  סיבות  מפני  נסעו  לא  שעדיין  אוסטרליא, 
  בשעטומ"צ[.

  זמן. למשךעם המארש ד"דידן נצח"  770-גם לפני שנסע אד"ש הביתה רקדו למעלה ב

  וחילק דולרים! –ואולי יותר מאוחר  10:45היום בבקר אד"ש הגיע מאוחר לערך 

  כשעברו. –ור ארוך של נשים הי' ת

  אד"ש עשה לו חזק בידו הק'. ,הר"ש שי' קונין החל לנגן "מלכתחילה אריבער"

  להרב מאיר שי' אבצן שביקש ברכה בירכו אד"ש באריכות ימים ושנים טובות. ]...[

  והעיקר נא לאשר את המצו"ב ואקוה שתהנה.
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 ,דידן נצח" נאו אמןבברכת הצלחה רבה באופן דלכתחילה אריבער ובברכת "

 , ידי"ע הדו"ש הטוב

  הירשל רסקין

  

 ז

  מוצש"ק וליל א כ"ג אייר לח לעומר ה'תשמ"ו ,בע"ה

770  

  לכבוד ידידי הרב אהרן ומשפחתו שיחיו סלונים

  אחד"ש וכו'

להולדת גיסתך ונקראה שמה בישראל דבורה לאה שתחי', איר זאלט    לכל לראש מז"ט מז"ט
  האבן אסאך נחת כולל דיין זון לוי יצחק שי' זאל האבן נחת פון זיין נייע מומע שתחי'.

  נעבור כעת לנייעס מיום רביעי מאז שנסעת.

  מיום רביעי וכו' עד ש"ק אד"ש לא נסע לאהל.

ים אלו מענה בקשר לשליחות שיסיים ללמוד את "ידין הרה"ת יוסף יצחק שי' שם טוב קיבל בימ
  ידין" ואח"כ יחשוב אודות שליחות!

  .ש"ק בחוקותי כ"ב אייר

בידו הק' לאחרי גמר הפיוט וחזרו על הניגון    –כרגיל    –בלכה דודי דקבלת שבת ואד"ש עשה  
  כמ"פ ובשמחה!

ב אד"ש  הודיע  בבקר  ש"ק  יהיו  10:00-למחרת  ומסתמא  התוועדות!  כבר   על  כולם  גילויים 
  התכוננו לזה.

  לערך ירד אד"ש להתוועדות. 1:40

  תוכן השיחות מסתמא שמעת:

ואד"ש מחא כפיו הק' לבנו הקטן של   נאו" )הרגיל(  וואנט משיח  "ווי  ניגנו  לאחרי שיחה הא' 
  ואח"כ הסתובב אליו עוד פעם ומחא עוד פעם כפיו הק'. ,הרמ"י שי' קטלרסקי כמ"פ

והי'   ,אבל לפועל שיחה הבאה לא היתה מאמר  ,שיחה הרביעית אחז כבר את המטפחתלפני  
  המשך להמדובר אודות הוראה החדשה ובקשה נפשית.

  הי' מאמר! ומצו"ב.  שיחה החמישית
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נתן משקה להר"א שי' ליפסקער עבור הקרן דהקדוש    –השאלות וכו'    –לאחרי שיחה הששית  
  .להרמ"פ שי' גולדמן וכמו"כ מזג ,"אברהם אליעזר" הי"ד

לפני שהכריז הנ"ל אד"ש הורה לו לומר לחיים וחייך. כשהכריז אד"ש הי' מאד רציני )ובפרט 
  אברהם אליעזר )הי"ד(". לאח"ז החל אד"ש לנגן "והריקותי וגו'". 'כשאמר המילים "הק

ג"כ לומר    בנתיים פנה להרבא"ג שי' והורה לו לומר לחיים, ואח"כ פנה להר' מינצברג והורה לו
וחייך חיוך רחב. ולקח והביט עליו עד שגמר לשתות כל הכוס,  לו   2  לחיים  ונתן  חתיכות מזונות 

  חתיכות ופנה להרבא"ג שי' ונתן לו. 2בחיוך, אח"כ לקח עוד 

אמר  "קאנטשיק"  הנק'  הרצועה"  ד"אימת  ענין  את  אבות  מפרקי  בההוראה  הזכיר  כשאד"ש 
באמרו תיבות אלו   ,מש ב"קאנשטיק" "אלא הראה עליו"שמלמד טוב הוא כשאינו הצריך להשת

  אד"ש הגבי' ידו הימנית הק' והצביע באצבעו באמרו "ער האט געוויזן אויפן קאנשטיק"!

  .5:25ההתוועדות הסתיימה לערך 

ואד"ש עשה בידו הק' להגברת   ,כשאד"ש יצא לאחרי מנחה ואמירת פרקי אבות ניגנו "שיבנה"
  השירה.

 , שבוע טוב כט"ס ולהתראות בקרוב ממש ו"דידן נצח" ידידך עוז הדו"ש הטוב

 הירשל רסקין
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 שנת הקהל –תשרי תשכ"ז חודש 

 

 ימי הסליחות

אלו   אשר  אד"ש  כ"ק  אמר  ר"ה  קודם 
השנים  בשבע  הברזל  מסך  מאחורי  שבאו 
ואם  תשרי,  לחודש  לכאן  יבואו  האחרונות 
יהי' מניעות הכסף וכו', אז זה יהי' מסודר ע"י  
הרחמא"ח שי' )מל"ח(, )מובן שזה רק לאלו 
בשביל  ישלם  להם  רק  פעם,  אף  באו  שלא 

 הנסיעה לכאן(. 

ל כ"ק  צוה  הסליחות  אחר  נגן בער"ה 
כבשנים  רחמנא  ולא  עמך,  את  הושיעה 
שעברו. אחר התרת נדרים ער"ה אמר כ"ק: 
טובה  ולשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  "א 
ומתוקה", ואח"כ )אחר התפלה( עמד כ"ק חו  
וברך   ואחד,  פדיונות מכל אחד  וקבל  לחדרו 
אחר   טובה.  וחתימה  כתיבה  בברכת  אותו 

 קבלת הפדיונות נתנו לו הפ"נ כללי.

 ראש השנה 

קודם  -אחר תהלים   -בליל ראשון דר"ה 
מלכנו  אבינו  לנגן  כ"ק  צוה  ערבית  תפלת 

 והושיעה את עמך. 

כ"ק אד"ש צוה שבשעת התפלה יעמדו 
עבורם  קנה  גם  מרוסי'.  היהודים  סביבו 
עליות, והרבה מהם עלו לתורה. גם לתקיעות  
רצה כ"ק שליט"א שהיהודים מרוסי' יעמדו  

רצו לעשות ולכתחלה  הבימה,  כדי    על  גורל 
השני  וביום  חלק  יעמדו  הראשון  שביום 
השאר, אך כ"ק אמר אשר יניחו ליד הבימה  
בב'  כולם  שיעמו  כדי  שתים?(  )או  שולחן 

פשוט    -הימים. בשעת התקיעות היו דחיפות  
געפערלאך, היו כאלו שלא הרגישו טוב, וכן 

 היו כאלו שהתעלפו. 

שוטרים  ב'  היו  לתשליך  ההליכה  בעת 
 משני צידיו.  שהלכו עם כ"ק

ביום ב' דר"ה היו הרבה בכיות בהפטרה, 
הבימה,  על  מרוסי'  כולם  אם  הביט  ובגמרו 
והעביר  הבימה.  על  היו  שלא  על מה  ושאל 

הפ"נ   על  על   -הטלית  הטלית  רוב  כמעט 
הפ"נ. והיו ד' חבילות של פ"נים, ושהה לפי  
ערך זמן ארוך, והגבי' את עצמו מעט, ושוב  

 ה שזה הי' ב' פעמים.הוריד פניו הק', וכנרא

בקול  הי'  המיצר"  "מן  של  הפסוקים 
מבוכה קצת, אח"כ העביר עוה"פ הטלית על 

יותר מקודם.    -הפ"נ ושהה עוה"פ זמן ארוך  
בגמרו הביט עוה"פ על יהודה רוסי', ואח"כ  

  בנו של ר' בערקע   - שאל ג"כ על מרדכי חן  
ואח"כ על בנו של ר' אשר ששונקין,   -שי' חן  

שהוא בן ח' או ט' שנים, ואח"כ על בערל שי' 
פוטערפאס. וכשעברו כמה רגעים ועדיין לא  

אמר אויב זיי וועלן ניט קומען דא קען  -באו 
איך גיין צו זיי. )נוסח אחר: וועל איך גיין צו  
זיי(. כרגיל בכל שנה, אמר כ"ק אד"ש קדיש  

 ר"ה.ביום ב' ד

בשעה   בערך  החלה  ,  6:35ההתוועדות 
את  הושיעה  ואח"כ  מלכנו  אבינו  מיד  ניגנו 
עמך ואח"כ עוה"פ אבינו מלכנו. כ"ק אד"ש  
נטל ידיו לסעודה וכן כולם נטלו ידיהם, וצוה 

להכריז   נטל   -כרגיל    -כ"ק  לא  שעוד  שמי 
בקבוקי   ב'  השולחן  על  היו  שיטול.  ידיו 

י רוסי'  משקה, מהם חילק כ"ק אד"ש ליהוד
לר' אליעזר ננס שיחלק  נתן  כן  ולעוד כמה. 
את החלה ליהודי רוסי'. אח"כ צוה לנגן את 
הי'   הניגונים  ובזמן  הרביים,  של  הניגונים 

 אד"ש כל הזמן בדביקות ועיניו היו סגורות. 

המאמר,   ניגון  שינגנו  רמז  אח"כ  מיד 
לאחר   בחודש.  תקעו  ד"ה  מאמר  ואמר 

דיבר על  המאמר היתה שיחה קצרה. במאמר
תפלה לעני כי יעטוף, דמיד שמתבונן במצבו  
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דער   עריבכה, וטענתו צודקת, פארוואס איז  
עני, און דאס איז דער ענין פון צעקא דלבא. 
כ"ק אד"ש בכה מאוד בזה. אח"כ קם אד"ש  
ניגון,   טאטען'ס  דעם  לנגן  והתחיל  ממקומו 
היתה   ואז  אחת,  תנועה  כמ"פ  שחזר  וכרגיל 

 . השמחה... בלי גבול

יעשה  שאחד  שיכריזו  אד"ש  צוה  אח"כ 
ירצו  שהרי  מאחר  כולם,  את  ויוציא  קידוש 
)כי  הכריז,  דוכמן  זלמן  ר'  לחיים.  עוד  לומר 
כעת כבר נכנסה שבת( וכן שלא צריכים אח"כ  
להכריז   אד"ש  צוה  ואח"כ  קידוש.  לעשות 
עוה"פ שגם אלו וואס וועלן יוצא זיין, וועלן 

בב קידוש  מאכן  קענען  אבער  בכדי  זיי  יתו 
 להוציא בני ביתו. 

משקה   אד"ש  כ"ק  חילק  בההתוועדות 
לכל אלו אשר באו לאחרונה מרוסי', כן נתן  
לבערל פוטערפאס, למ. חן, אח"כ שאל על  
בנו הקטן של אשר ששונקין, והתחיל לחפש  
על השולחות מתחילה בית   הלך  הוא  אותו. 
המדרש עד שולחן כ"ק אד"ש, ונתן לו אד"ש  

ין. אח"ד שאלו אם נטל ידיו  משקה עם איזה י
אד"ש   לו  ואמר  שלא,  אמר  והוא  לסעודה 
לו   נתן  וכשחזר  אליו,  ויחזור  ידיו  שיטול 
אד"ש חלה טבל את זה בדבש בשבילו, ומאז  
 בכל ההתוועדויות עמד אצל אביו על הבימה. 

 אח"כ הי' ברהמ"ז ותפלת קבלת שבת.

 שבת שובה, ג' תשרי 

התוועדות, מאמר ד"ה שיר    בשבת היתה
תקעו(.   לד"ה  )המשך  ממעמקים  המעלות 
לערך.  נגמרה בשעה החמישית  ההתוועדות 
הי' כוס של ברכה, אח"כ אמר ברכה אחרונה  
ויצא.  רם,  בקול  היכלא"  "בני  לנגן  והתחיל 
אח"כ הי' תפלת מנחה. את המזונות שנשארו  

 מסר עבוד המלוה מלכה. 

 יום ג', וא"ו תשרי 

ד אד"ש בכל התפלות. הלך ו' תשרי עמ
בשעה   וחזר  ההתועודת 6:30לאוהל   .

. מתחילה הי' 12:20עד    9:45התחילה בשעה  
הענין   אודות  ודיבר  אנגעצויגן  זייער  אד"ש 
של תשובה, ובשיחות האחרונות דיבר אודות 
שמחה. דיבר על קרן חנה והוציא מכיסו כסף 
מבלי לספור. הי' סיום על מס' יומא. כשניגנו 

שמחה המוכר עם המילים[ ויהי בימי    ]ניגון
 אחשורוש עשה אד"ש בידיו והי' בשמחה. 

יוגעלייט  שני  באו  ההתוועדות  בסוף 
לחיים,  לומר  להם  צוה  וכ"ק  מארה"ק 
המזונות  להם  נתן  ואח"כ  גדולים,  ובכוסות 
ואמר מסתמא וועט זיין צי א פארברענגען צי  
חזרה, זאל מען טיילן די מזונות און איר זאלט  

וועט זיי )נוסח אחר: מסתמא  די מחלקים.  ן 
נאך דעם זיין חזרה, זאל מען טיילן די מזונות  
מיט די סאדע און איר זאלט זיין די מחלקים(. 
שוחקות,  בפנים  זיך  עסט  עסן  לנגן  התחיל 
וסגר עיניו ועודד חזק בידיו להגברת השירה,  
ובבבא השני' ניגנו כמ"פ. ניגנו בערך כחמשה  

 ועודד הרבה בידיו כו'.  רגעים, ויצא באמצע

 יום הכיפורים 

כ"ק  חילק  מנחה  קודם  יוהכ"פ  בערב 
אד"ש כסף לכל הקופות שהיו ערוכיות בבית  
המדרש, ואח"כ התפלל מנחה ונתן ברכה לכל 

 בני ובנות ישראל. 

ניגנו   תתקבל  קדיש  קודם  נעילה  בסוף 
 את הנאפאליאן'ס מארש. 

 חג הסוכות 

ועש הסוכה,  את  בנו  הסוכות  חג  ו  קודם 
הבית   מפני  שנה  מכל  גדולה  יותר  אותה 
 החדש שקנו, ממילא הי' יותר מקום לעמוד. 

אד"ש   מכ"ק  הוראה  היתה  חגה"ס  לפני 
לצעירי חב"ד אשר בשנה זו יראו אז עס זאל 
און   מענטשן  מער  וואס  סוכה  אין  אריינגיין 
מאכן דארט א ברכה, און בענטשן אויפן לולב 

זו עשו צא"ח   הוראה  ובגלל  "סוכה  ואתרוג. 
מקומות  להרבה  זה  עם  ונסעו  מאביל" 

 באמצע מנהטן. 
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וירד   התוועדות  היתה  חוה"מ  בשבת 
געפלאכעט,  פשוט  גשם,  מאוד  הרבה 
שהתחיל   קודם  קידוש  אחר  תיכף  ואעפ"כ 
כ"ק לדבר איזה שיחה הוריד המעיל מעליו, 
ופשוט ירד עליו גשם. גמר ההתוועדות בערך  

של  2:45בשעה   כוס  חלוקת  היק  ואח"כ   ,
 ברכה במהירות מאוד.

כמעט בכל ההתוועדויות מזכיר כ"ק את 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש אשר שנה זו היא מאה  
שנה לנשיאות שלו, והרבה פעמים ביאר כ"ק 

 איזה מאמר של אדמו"ר מהר"ש. 

בהושענא רבה, קודם שנסע אד"ש לביתו 
כ עמדו  יו"ט,  לקבל    15-קודם  אנשים 

יין לעקאח, ואחר שנתן להם אמר לא': "זאל ז
 א הושענא רבה!". 

 שמיני עצרת ושמחת תורה 

הרבה  היו  הראשון  בלילה  בהקפות 
עצרת   דשמיני  היום  ובמשך  וכו',  דחיפות 
ביי   מ'האט  אשר  המסדר  לועד  אד"ש  מסר 
פון   איבעריק  שעה  א  גע'פטר'ט  נעכטן  מיר 
מיינע צייט, און מ'זאל זען אז היינט זאל ניט  

 זיין קיין ריידן כו'.

דיו אד"ש  בההתוועדות  אמר  שמח"ת  ם 
מ'זאל  און  תמעיטי,  אל  ריקים  כלים 
אוצרות.   באהאלטענע  אלע  ארויסברענגען 
ואח"כ אמר: "עס איז א גרויסע פלא אז ווען  
נעמט  משקה  נעמען  ניט  מ'זאל  אז  מ'וויל 
 מען, און וועט מ'לאזט וויל מען ניט נעמען!". 

היו   ובפרט בשמח"ת  סוכות  כמובן בימי 
נין של הקהל, וגם א'  הרבה שיחות בנוגע לע

לו  אמר  לארה"ק  ר"ה  קודם  לחזור  שרצה 
דו  און  צופארן  יעצט  קומען  "אלע  אד"ש: 
ווילסט אוועקפארן, ובפרט אז עס איז שנת  

 הקהל". 

 ש"פ נח, בדר"ח מרחשון 

נח אמר אד"ש אזהרה חמורה  פ'  בשבת 
צריך  אשר  אמר  וגם  משקה,  שתיית  על 
ישתה,   לא  הוא  שגם  בהשני  למחות  לראות 

הגם  ו אשר  לבענעדיקטיען  בנוגע  דיבר  גם 
שרבו  היות  אבל  וכו',  כשר  הוא  אשר 
הפקפוקים מהעולם בזה, ממילא לא ישתמש 

 בזה דערוויילע. 
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 וואלף  "מממאת ר'   –אלול תשכ"ח חודש 

 

 יום ד', ח"י אלול

לפני    2:30. בשעה  נסע למקוה  1בשעה  
ליום  מן  ליצחק  נתן הסידור  לאוהל  הנסיעה 
חתונתו. יצא מחדרו בנעלי גומי ועם חבילה 
)כי   בנימין  של  במכוניתו  ונסע  גדולה,  די 
התיישב   מכוניתו(.  נפגעה  בלילה  אתמול 
חזר   וכו'.  המשקפיים  את  והוציא  במכונית 

 כחצי שעה אחר השקיעה. 

 יום ה', י"ט אלול

פוטער מענדל  הגבהה, ר'  קיבל  פאס 
ולאחר שהתיישב נזכר שלא אמר "הגומל",  
ולומר  הבימה  על  להניח הס"ת  הורה  אד"ש 

 ברכת "הגומל". 

 ש"פ תבוא, כ"א אלול

בשבת הכל כרגיל. במוצאי שבת הי' ליל 
סליחות. מכה ד' פעמים ל"סלח", "וסלחת"  
ניגנו  בסיום  בגדנו".  ל"אשמנו  מכה  כן  וכו'. 

 אשו."רחמנא", ואד"ש נענע בר

 יום א', כ"ב אלול

וחזר  לאוהל,  ואח"כ  למקוה  נסע  אד"ש 
דקות לאחר השקיעה. במעריב אחר עלינו   40

אמר אד"ש קדיש, וכן משניות. מעביר ידו על 
 מצחו ]קודם הקדיש שאחר משניות[.

 יום ב', כ"ג אלול

אד"ש אמר היום שוב כל הקדישים, נסע  
וכן נסע לאוהל. אד"ש חזר מהאוהל    למקוה

חצי שעה אחר השקיעה. ]קודם מנחה[ אמר 
אמר   גם  מנחה  אחר  קדיש,  ואח"כ  משניות 

 קדיש וכו'. 

 

 יום ג', כ"ד אלול

שילכו   טוב  שיותר  להת'  העיר  היום 
מימי   כללי  המכתב  התפרסם  ללמוד. 

בשעה   תשכ"ט.  שנת  לקראת   9הסליחות, 
ל שיחה  ואמר  למטה  אד"ש  ירד  נשי  לערך 

וכ חב"ד,  השיחה    15-ובנות  לאחר  דקות 
ניגשו הנשים ליחידות. היחידות נמשכה עד  

לערך, אח"כ דיבר אד"ש עם קליין    1לשעה  
 בנוגע לבנין ביהמ"ד. אמר קדיש במעריב. 

 יום ד', כ"ה אלול

בשחרית יצא לאמירת הקדישים. בשעה  
ובשעה    10 לאוהל,    12:30נסע למקוה,  נסע 

קיעה. אד"ש אמר וחזר חצי שעה לאחר הש
ואחר   קדיש,  ואח"כ  משניות  מנחה  לפני 
מנחה אמר הקדישים שאחר התפלה, ואח"כ  
הביט על כל האורחים שהגיעו היום מלונדון  
אד"ש   התחיל  מעריב  אחר  ישראל.  ומארץ 

 "הושיעה את עמך" והרקיד את כולם.

שמאחר   לחדקוב  והודיע  יצא  אד"ש 
והדפיסו בשני הוצאות את "אגרת התשובה", 

כי עדיין   -שילמדו בינתיים מ]העותק[ שלו  
בקבוקי משרה   4לא הגיעו הנדפסים. כן נתן  

בידו   עודד  מחדרו  ביצאו  לאורחים.  לחלק 
 להמשיך לשיר. 

 יום ה', כ"ו אלול 

אד"ש יצא לקרה"ת כרגיל. אחר קרה"ת 
בירכו כולם "הגומל". בהכנסו לחדרו נתן לו  
ביסטריצקי לספר את בנו בן השלוש, ואד"ש  

 ענה.נ

ביקש  אד"ש  והת'.  לאנ"ש  יחידות  ליל 
שהת' יכנסו רק לברכה. אח"כ נכנס ר' שמחה  

כ ושהה  ובשעה   3-עלבערג  ויותר,  שעות 
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נגמר היחידות. אחר היחידות שאלו את    2:30
אד"ש   סליחות,  כעת  יהי'  באם  אד"ש  כ"ק 
שאל אם יש מנין? והי' מנין לסליחות בשעה  

2:30 . 

 יום ו', כ"ז אלול

המ ההוא".  התפרסם  ביום  "והי'  אמר 
זמן   אד"ש  של  בחדרו  היום  שהה  רש"ג 

 ממושך. 

 ש"פ נצבים, כ"ח אלול

לא נראה שאד"ש אומר ה"יהי רצון" בין 
החל   תהלים  לאחר  שבתהלים.  לחלק  חלק 
טלית,   בלי  מקומן"  "איזהו  לומר  אד"ש 
תהלים.   לפני  אמר  שהקרבנות  וכנראה 

 במוסף רמז לנגן "הוא אלקינו".

בש עשה  1:30עה  ההתוועדות  אד"ש   .
נקיון  אודות  אד"ש  דיבר  ב'  בשיחה  קידוש. 
וקדושת ביהכ"נ, שלא לדבר ולשוח, שאסור  
וכן   ארה"ק,  על  שעומדים  בזמן  להתפלל 
הי'   אח"כ  שבביהכ"נ.  הלכלוך  לענין  בנוגע 
מאמר, ושיחה על רש"י ופרקי אבות. באמצע  
אמר לחדקוב "איר זיינט דאך לאחר ארבעים 

נ לשתות".  מלכה.  ויוכל  למלוה  המזונות  תן 
לנגן "הושיעה את עמך"   הורה אד"ש  אח"כ 
לנגן   החל  מנחה  אחר  והרקיד.  ורקד 

 "הושיעה". 

 יום א', כ"ט אלול תשכ"ח, ערב ר"ה תשכ"ט 

לשיר  אד"ש  הורה  סליחות  אחר 
 "רחמנא". נסע למקוה. 

. אחר תפלת  9:40תפלת שחרית בשעה  
אנ"ש,   לזקני  הסתובב  אד"ש  כ"ק  שחרית 

סודרים על כסאות. בפני אד"ש ניכר  וישבו מ
של  הנוסח  לומר  והתחיל  איומה,  רצינות 
געוואלדיקע   א  מיט  נדרים  התרת 
א  לכולם:  אמר  בגמרו  פארקוועטשקייט. 
יישר כח, איר זאלט דערלעבן איבער א יאר 
טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  א  מיט 
שאמר:   )או  והנגלה.  הנראה  בטוב  ומתוקה 

 מ'זאל דערלעבן כו'(. 

לחדרו,  אד"ש  נכנס  נדרים  התרת  אחר 
הפ"נ  לקבל  החל  ספורות  דקות  וכעבור 
א   אחד:  לכל  ואמר  רציניות,  פניו  מכאו"א, 
אחד   כל  על  הביט  טובה,  וחתימה  כתיבה 

ממנו, אספם לידו והניח בחדר,   כשקיבל הפ"נ
והמשיך לקבל.   -סגר הדלת למשך זמן ניכר  

בינתיים החתימו את אנ"ש לפ"נ כללי עבור  
פ"נ   דמי  ונתנו  חתם  גדול  קבל  א"ש,  כ"ק 
כללי  לפ"נ  הברכה  )נוסח  לאד"ש.  והכניסו 
ב',  רשימה  כשמסרו  הת'(.  בהנחות  מודפס 
פאר  טובה  וחתימה  כתיבה  א  אד"ש:  אמר 

אי אויסבעטען  יעדער  זאלט  איר  און  ינעם 
 אלע ברכות.
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 ניסן תשכ"טחודש 

 

 יום א', י"א ניסן

בזמן   וחזר  לאוהל,  נסע  אד"ש  כ"ק 
נכנס  מנחה  תפלת  לאחר  החמה.  שקיעת 
לחדרו, ויצא לאחר כמה דקות ללוות את שני 
הספרי תורה ששלח לנחלת הר חב"ד בקרית  
פארקוויי   איסטערן  פינת  עד  והלך  מלאכי, 
המכוניות  ראה  שלא  עד  ועמד  וקינגסטון, 

בשעה   אנ"ש.  מזקני  מנין  נסעו   11שנסעו. 
ו הנ"ל עם הספרי תורה, כי המטוס בלילה חזר

בשעה   בבוקר  למחרת  עד  , 10התאחר 
 ולמחרת בבוקר נסעו שוב והמטוס נסע כו'. 

 יום ב', י"ב ניסן 

היום חזרו השלוחים מאוסטרלי', ששהו  
 שם שנתיים.

וכן שלח   אד"ש דיבר עם שז"ר בטלפון, 
אליו  וקזרנובסקי  חדקוב  הרב  את  אד"ש 

ההגדה בכתב ושלח לו הגדה, ואד"ש כתב על  
 ידו הקדושה. ושז"ר שלח לאד"ש ספר הק"נ.

אד"ש אמר לשז"ר בטלפון "לשנה הבאה  
בירושלים", ואמר שז"ר ביחד עם כ"ק אד"ש, 

 ואמר אד"ש בודאי. 

 יום ג', י"ג ניסן 

כ"ק אד"ש נסע לאוהל, וחזר לערך בזמן  
שקיעה החמה. לפני מנחה יצא לשאוב מים  

נחה רמז שלנו, אח"כ התפללו מנחה. לאחר מ
לרז"ד שיגש אליו, ואמר לו שיתוועדו לאחר  
לאחרי   הכריז  רז"ד  חמץ.  ובדיקת  מעריב 

לו ביעור   ואמר  שוב  לו  רמז  ואד"ש  חמץ, 
 חמץ. בדיקת לאחרי 

ואמר   לחדרו  אד"ש  נכנס  מנחה  לאחר 
לו   נתן  ואד"ש  ונכנס,  רז"ד,  את  שיקראו 

משקה ואמר שיתוועדו, ואינו מתיר הגזירה  
בל שישתדלו לגמור את של יותר משלוש, א

המשקה ולא ימכרו בחמץ, ואפשר לגמור גם 
למכור   לא  אבל  בבוקר,  מחר  הסיום  לאחר 

 בחמץ, ושההתוועדות תהי' בהצלחה. 

לויטין  שמואל  ר'  נכנס  מעריב  לאחר 
 לחדר כ"ק אד"ש לקנות החמץ מאד"ש. 

 יום ד', י"ד ניסן, ערב פסח 

ירד אד"ש במעלית לביעור   10:30בשעה  
ונזכר  החמץ,  לשרוף  לבוילער  ונכנס  חמץ, 
חזרה   ועלה  מהחדר,  החמץ  את  לקח  שלא 
השנה   עוה"פ.  וירד  החמץ  את  ולקח  לחדרו 
בדרך  במסדרון  לעמוד  אחד  לאף  הרשו  לא 

 לבוילער, כי המקום צר מאוד.

לערך בשעה שלוש, לאחר תפלת מנחה, 
המצות, לחלק  אד"ש  שנתן    התחיל  ובזמן 

המצות לכאו"א אמר א כשר'ן און פריילעכן  
מצה  קיבלו  מאוסטרלי'  השלוחים  פסח. 
נגמרה בשעה  החלוקה  שברים.  וגם  שלימה 

6. 

כשאד"ש חילק המצות, ניגש אחד ואמר 
אצלו  נמצא  שלו  שהאיידים  אד"ש  לכ"ק 
הגדה,   או  סידור  לקח  אד"ש  כ"ק  בסדרים, 

"כאן   הכתוב  על  לו    שואל",   הבןוהראה 
אצל   ולא  האבא  אצל  להיות  שצריכים 

 השווער. 

 ליל א' דחג הפסח

כרגיל   -לאחרי תפלת מעריב הלך אד"ש  
לחדר האוכל לראות את הבחורים עומדים   -

הרבה  גם  באים  שנה  בכל  קערותיהם.  ליד 
אוכל,   החדר  את  וממלאים  בתים  בעלי 
והמקום צר מהכיל בין כה, והרבי אין לו מקום 
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ורים. השנה לא נתנו להסתובב הרבה בין הבח
לאף אחד להכנס, אפילו להבחורים שלומדים  
בהישיבה.  סדר  עושים  שלא  אלא  בהישיבה 
כ"ק נכנס ועבר הרבה בין השולחנות והסתכל  
היטב בקערות של הבחורים יותר מבכל שנה,  
כי פשוט הי' מקום כי לא היו הבעלי בתים,  
לפני שיצא נעמד ליד היציאה ואמר: א כשר'ן 

פריי כימי  און  זיין  זאל  עס  און  פסח,  לעכן 
ושהה   נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
נכנס   אח"כ  ממש.  ובקרוב  והמשיך:  רגע 

 למטבח והסתכל על הכל יותר מבכל שנה. 

בכלל החדר אוכל בליל פסח מסודר יפה 
מאוד, הכל לכבוד כ"ק אד"ש. השנה עוד עשו  
שטיח יפה מהכניסה שבחוץ עד לתוך החדר  

 בכניסה דלקו הרבה מנורות.אוהל, ובחוץ 

ענין  התחיל  יצא  שכ"ק  לאחר  כמובן 
הסדר מיוסד על ענין החפזון, ותוך רבע שעה  
הסדר,   לאחר  הבחורים  רוב  כבר  היו  לערך 
בתחילת   אד"ש.  סדר  לראות  עלו  ומיד 
הסעודה לא היו דחיפות, אבל בסוף הסעודה  
גדל מספר הבאים והתחילו הדחיפות וכו' עד  

זז ממקומו שלפועל שברו כסא והשולחן  ות 
 וכו'. 

לזרוע  בעמידה.  הקערה  סידר  אד"ש 
כל   את  מעליו  ומוריד  גארגל  לוקח  הרבי 
הבשר. למרור הרבי לוקח שלוש כפות מרור  
שנהי'   עד  יפה  יפה  ומהדקם  בידו  ומניחם 
חסה   בעלי  זה  את  ועוטף  אחת,  לחתיכה 
השדרה   חוט  כל  את  חסה  מהעלי  ומוריד 

כ עושה  לחזרת  גם  וכן  ואח"כ  שלהם,  נ"ל, 
 מניח בתוך זה ג"כ חתיכה מראש המרור.

לקידוש נעמדה הרבנית שתליט"א בפתח 
 החדר. 

והביצה  הכרפס  את  אד"ש  שטובל  לפני 
במי מלח, שופך עוד מלח לתוך הצלחת דהמי 

 מלח. לא בודק את הביצה.

בשפיכת היין בהמקומות צריכים לשפוך  
לתוך   אד"ש  שופל  וכו'(,  בהמכות  )דהיינו 

 ונחת לידו על הארץ. צלחת המ

לפני שאד"ש טובל את המרור בחרוסת, 
בתחתית   ומניחו  בסכין  החרוסת  את  לוקח 
את  ומערב  מהכוס,  יין  נשפך  ששם  דהכוס 
בכלל  המרור.  טובל  ואח"כ  ביין,  החרוסת 

 אכילת המרור הי' ב"ה בקל.

א'   בחור  כאן  שיש  רש"ג  אמר  בסעודה 
שהיום נתמלא שבועיים שיצא מרוסי', ואמר 

אד"ש: עס איז דא נאך איינער וואס האט    כ"ק
דא   זיין  און  גלות  פון  ארויסגיין    - געוואלט 

 שז"ר, און מען האט אים ניט געלאזט.

ל"לעושה   אד"ש  כשהגיע  הגדול,  בהלל 
עצומה,   בדביקות  זאת  אמר  כו'"  נפלאות 
ואלו שעמדו מקרוב שמעו שאד"ש אמר את 
זה ג' פעמים, והיכה באגרוף יד אחת בכף ידו 

אמר  ה כו'"  מצרים  "למכה  כשאמר  וכן  ב', 
"נשמת"   באמצע  עצומה.  בדביקות  זאת 
ובדביקות   בקול  יותר  לומר  אד"ש  התחיל 

 גדולה עד סוף ההגדה. 

התחיל  בירושלים"  הבאה  "לשנה  לאחר 
 אד"ש לנגן "פרזות תשב ירושלים".

ניגנו  אלי'  של  כוסו  את  אד"ש  כששפך 
 לי אתה", ולאחרי זה התחיל עוה"פ לנגן -"א

"פרזות תשב ירושלים" ועודד בידיו הק', וכל 
שהרבנית   עד  מקומו,  על  איש  רקדו  הקהל 
לראות   שם  אכלו  שהנשים  מהמטבח  יצאה 
מה קרה. אח"כ קם אד"ש ורקד על מקומו עד 
מלמעלה  הדרך  ובאמצע  לחדרו,  שהלך 

 לחדרו נעמד כמ"פ ועודד בידיו הק'.

 יום א' דחג הפסח

הנהלת  מטעם  הודיעו  התפלה  לאחר 
הישיבה שמסרו מהמזכירות בשם הרבי שלא 
יעלו בחורים בסעודת היום, ולא לסדר בלילה 
)זאת אומרת סדר הב'(, בלי יוצא מן הכלל, 
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און מען   דיום המחר,  וגם לא לסעודת היום 
 זאל אויסניצן בעסער די צייט אויף לערנען.

אד"ש לתפלת   ירד  ביום  הסעודה  לאחר 
תשב  מנ "פרזות  ניגנו  מנחה  ולאחר  חה, 

 ירושלים". 

 ליל ב' דחג הפסח 

את   אד"ש  שאל  מעריב  תפלת  לאחר 
יעלו   שלא  ההודעה  את  הכריזו  אם  ריל"ג 
למעלה תלמידים. אח"כ ניגשו לרש"ג איזה 
לאחרי  לחזור  שצריכה  מהקבוצה  בחורים 
למעלה  מהרבי  שיבקש  ממנו  וביקשו  פסח 

חז שנוסעים  להבחורים  שירשה  רה  בסדר 
הבטיח  הוא  לעלות.  לארה"ק  חגה"פ  אחר 
מדעתם,  חזרו  דקות  כמה  אחר  שיבקש. 
הרי   כי  שארף,  אביסל  יענה  שהרבי  ופחדו 
לרש"ג   עלו  אז  הכלל",  מן  יוצא  "בלי  אמר 
אף   בשם  כלום  יבקש  שלא  ממנו  וביקשו 
מישהו   בשם  יבקש  לא  שהוא  ואמר  אחד, 
אלא יבקש סתם משמו, וכך הוה. כשהתחילה  

למעל לאכול  הסעודה  כשהתחילו  )ז.א.  ה 
הדגים( שאל רש"ג את אד"ש בענין זה והרבי 
השיב שיכולים לעלות, ומיד ירד אחד משם 
ואמר שהרבי מרשה לעלות לאלו שנוסעים 
וכמובן שעלו. אח"כ שאל רש"ג אצל   כנ"ל, 
הרבי באמצע הסעודה )לאחר שביקשו ממנו( 
והרבי  מאוסטרלי'  שחזרו  השלוחים  עבוד 

לו, ועלו מהם רק חמשה, כי אמר שגם הם יע
ב הי'  ולא  מזה  ידע  לא  בשעת    770-השישי 

 מעשה. 

כשהגיעו לאפיקומן שאל הרבי אצלם אם 
לפני   היו  והם באמת  לפני ברהמ"ז,  עוד  הם 
ברהמ"ז, והרבי נתן לכאו"א מהם מהאפיקומן 
ואמר  הי',  שלא  לזה  שימסרו  גם  ונתן  שלו, 
שהם ישבו ליד השולחן ויגמרו את הד' כוסות  

 שם.

אחר חצות הלילה נכנס כ"ק    1:30בשעה  
בדרך   היא  זו  התוועדות  להתוועדות.  אד"ש 
כלל התוועדות רצינית, וכ"ק אד"ש יושב רוב  

עם  נכנס  אד"ש  כ"ק  עצומות.  בעינים  הזמן 
סידור  אין  שטייט  אמר:  וכשנכנס  ההגדה, 
האריז"ל אז עס דארף זיין בקול רם ובשמחה,  

וניגנו ניגון.  א  מיט  זיין  תשב    זאל  "פרזות 
 ירושלים". 

היו כמה שיחות על הא לחמא עניא, מה 
מבוארת  שאינה  הה'  הקושיא  ועל  נשתנה 

 בהגדה.

וכו', אמר אד"ש   על מעשה בר' אליעזר 
שזה כמה זמן שהוקשה לו על זה שאדמו"ר  
לא   הפסח  לסדר  מיסב  שהי'  בשעה  הקודם 
ימים  בשאר  משא"כ  המסובים,  רק  שם  היו 

שאר נכנסים  היו  שמצא   טובים  עד  אנ"ש, 
בר'  שכתוב מעשה  הגדה מפורשת  זה  אשר 
שבאו   עד  וכו'  מסובים  שהיו  וכו'  אליעזר 
תלמידים וכו', ולכאורה למה לא היו מסובים  
כ"ק  אשר  מהדברים  אחד  וזה  יחד.  איתם 
אד"ש אמר על עצמו שרצה להנהיג און איך 
האב געכאפט א שנעל. כך הי' בשעה שרצה  

הרש"י את  שיכריזו  לפני   להנהיג 
שיעלו   להנהיג  שרצה  ג"כ  וכן  ההתוועדות, 
שהוא   אד"ש  ואמר  לסדר.  והבחורים  אנ"ש 
ב'   בליל  הרשה  שלא  זה  על  לפייס  רוצה 
קפידא  זה  אין  אשר  לסדר,  למעלה  לעלות 

 ח"ו, אלא זה הגדה מפורשת.

אח"כ היתה עוד שיחה, ואח"כ אמר: אזוי 
הבאה   לשנה  זיך  ענדעקט  הגדה  די  ווי 

מ זאל  תשב  בירושלים,  פרזות  זינגען  ען 
ממדידה  למעלה  פון  אופן  א  אין  ירושלים, 
והגבלה, וואס דאס וועט אראפנעמען די אלע  
וואס   ירושלים  תשב  פרזות  אויף  קטרוגים 
וועט   ובמילא  למעלה,  ר"ל  דא  זיינען 
דא   זיינען  וואס  בלבולים  אלע  די  אראפגיין 
ואתם   היתה ברכה:  אויף דעם למטה. אח"כ 

ב אחד  לאחד  דער תלוקט  אז  ישראל,  ני 
דעם   בא  איד  יעדער  נעמט  אויבערשטער 
האנט וואו נאר ער געפינט זיך און פירט אים  
אינו   )הלשון  וכו'  וכו'  משיח'ן  אנקעגן 
אח"כ   אד"ש.  בכה  זה  וכשאמר  מדוייק(, 
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וקם   ירושלים"  תשב  "פרזות  לנגון  התחיל 
ועמד ורקד על מקומו, ועודד בידיו הק' ויצא.  

 .4ערך בשעה  ההתוועדות נגמרה ל
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 אד"ש תשל"ג-מרחשון  חודש

 

 יום א', אדר"ח מרחשון 

בהכנסו למטה.  הנכה   מנחה  את  פגש 
נכנס  )הנ"ל  בא"י  התחבורה  מחלקת  ראש 
ליחידות בכ"ד תשרי( אד"ש נתן לו ידו ואיחל  
היום לא"י(   לו דרך צלחה )הוא צריך לחזור 
שלישית  פעם  מזכירו  "שהוא  ג"כ  לו  אמר 

 שלא ישכח לשלוח הזמנה לחתונת בתו”. 

הבחורים   5.00ב את  ללוות  יצא 
 המקורבים שחוזרים לצרפת. 

בערך יצא ללוות הקבוצה החוזרת  7.00ב
 לא"י.

ב שהסתיימה  יחידות  היתה    4.40בערב 
 בערך.

 יום ב', בדר"ח מרחשון 

ב הגיע  לקרה"ת   2.00אד"ש  ויצא  בערך 
 בגעה"ת.  2.15ב

 10)שעת מעריב מהיום( כ  7.00מעריב ב
חוזרת  קבוצה  ללוות  יצא  מעריב  אחר  דק' 
את  ראו  שלא  עד  המתין  אד"ש  לא"י, 

 שהוביל הקבוצה.  האוטובוס

 יום ג' ג' מרחשון

קטן   סידור  גם  למנחה  יצא  אד"ש 
ש.   של  בתו  עם  דיבר  ממנחה  בחזירתו 
מיידנצ'יק ומסר לה הסידור עם כסף ישראלי 

 שהיה בתוכו. 

אד"ש   בחדר  החשמל  כבה  בערב 
)בשעה   עם 9.30ובפרוזדור  ניגש  לייבל   ,)

נרות לחדר אד"ש וכשהוא פתח הדלת בדיוק 
 הדלת.אד"ש עמד ליד  

 יום ד', ג' מרחשון 

 אד"ש לא יצא למנחה.

 יום ה', ד' מרחשון 

יהודה   ר'  לאד"ש  נכנסו  מעריב  אחר 
לעתיד   קולאשער וחתנו  ובתו  זוגתו  עם 

בשבוע  שחתונתם  מכיוון  לעתיד  ומחותנו 
מה  שיקדימו  אד"ש  בקשת  עפ"י  )וזה  הבא 
הנהלת   נכנסו  אחריהם  חתונתם(  שיותר 

 הישיבה כבכל חודש. 

 יחידות רשמית לא היתה.

 יום א', ז' מרחשון 

איחל  לרכב  בדרכו  לאוהל,  נסע  אד"ש 
החוזרי ולבנותיו  לבניו  ראסקין,  ם ללייבל 

זיין  זאל  און  געזונטערהייט  "פארט  למרוקו 
 בהצלחה". 

 יום ב׳, ח' מרחשון 

ב בגעה"ת  היה  היום   6.45מעריב  כי 
 תענית בה"ב. 

 יום ג', ט' מרחשון 

דובקין שהמתין  לד.ר.  אחר מנחה איחל 
בפרוזדור עם בניו "פארט געזונטערהייט און  
לאזט דארטן גריסען" אד"ש הוסיף עוד כמה  

 מע בדיוק.מילים והוא לא ש

 יום ד', יו"ד מרחשון

נכנסו ליחידות שני "חכמים" מגרוזיה הם 
דק' )הם נכנסו מכיוון שנוסעים מחר  4שהו כ

 לאה"ק(. 

 .11.40אד"ש נסע לביתו 
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 יום ה' י"א מרחשון 

בגעה"ת   גם  מעריב  בגעה"ת,  קרה"ת 
לביתו    6.45ב נסע  בה"ב,  שתענית  מכיוון 

 .7.05בשעה 

 יום א' י"ד מר חשון 

מוצקין    בצאתו למולע  איחל  ממנחה 
טובה  נסיעה  געה"ת  ליד  שעמדו  ולרעיתו 

 וכו'. 

ולאחר   אד"ש  לחדר  נכנס  גרונר  לייבל 
וסידור   למולע  תניא  ומסר  יצא  דקות  כמה 

 לאשתו ואמר שזו מתנת אד"ש. 

 יום ב', ט"ו מרחשון 

 כי תענית בה"ב. 6.50מעריב בגעה"ת ב

 יום ד', י"ז מרחשון

בפ עמד  ממנחה,  אד"ש  י. בצאת  תח 
שאלו   ואד"ש  לאה"ק  החוזר  סירוטה 
במונטריאל   שעוצר  אמר  )ישר(  "דירעקט" 

 ואד"ש אמר לו "שיהיה בהצלחה".

 יום ה', י"ח מר חשון 

ילדים  שבאו  מפני  למטה  מנחה 
 )מ"ופרצת"(.

פוזנער  בדרך  עמד  לביתו  כשנסע  בערב 
 אד"ש נענע לו בראשו וחייך אליו.

עד    8.30ב יחידות שנמשכה   1.30החלה 
 בערך.

 יום א', כ"א מרחשון 

בערך יצא ללוייתו של ר' שמעיה,   1.15ב
 הסופר של הס"ת לקבלת פני משיח.

 )מהיום החל סדר זה(. 6.45מעריב ב

 בערך. 12.40היתה יחידות עד 

 

 יום ב', כ"ב מרחשון

אד"ש הלך ברגל לביתו, ר׳ בנימין    3.45ב  
פינת   עד  מכוניתו  עם  נסע  ומיד  זאת  ראה 

 ברוקלין ומשם לקח את אד"ש עד הבית. 

 יום ד', כ"ד מרחשון

כ שוחח  הגיע  ר'    5כשאד"ש  עם  דקות 
 דובער ריבקין. 

 יום ה׳, כ"ה מרחשון

כדרכו,  אמר תהלים  לא  אד"ש  בקרה"ת 
ורק עיין ברש"י על החומש ודפדף לפ' מקץ 
הס"ת  על  הסתכל  לא  אפילו  אד"ש  וחזור. 

 כשהכניסו אותו לארון. 

יחי היתה  נכנס  בערב  חדוקוב  הרב  דות, 
בוקסטבאום   12ב מר  הגיע  אח"כ  בערך 

מראשי  )א'  איזראל"  ד"יאנג  הפרעזידענט 
 המזרחי בארה"ב( ושהה בחדר אד"ש כשעה. 

 ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו 

דיבר   הראשונה  בשיחה  בהתוועדות 
פך   מצאו  שבו  כסלו  חודש  מעלת  אודות 
השמן וכו׳, עוד מעלה יש בחודש זה שחל בו  

 ר"ה לחסידות.  -ולה חג הגא 

קניית   על  הפרשה  על  דיבר  ב׳  שיחה 
לקבלה  שיכל  המכפלה  מערת  את  אברהם 
חנם כפי שאמר לו עפרון ולא רצה, וההוראה  
מהנ"ל שצריך להגיע לכל דבר ע"י יגיעה ואז 
צריך  שהיה  הוא  והענין  תקומה,  לענין  יש 

 להעלות הניצוצות.

 אח"כ היה מאמר ד"ה "ואברהם זקן".

ואמר   אד"ש דיבר על פסוק כ"ז ברש"י, 
 5שעל רש"י זה ישנם הרבה שאלות ושאל כ

אחד   שאף  הפלא  שעיקר  ואמר  שאלות, 
תירץ  אח"כ  זאת.  שואל  לא  מהמפרשים 

חתנים, ביניהם ל. קפלן,   10השאלות. ניגשו כ
בין  משקה.  בקבוקי  עם  דזייקובסון,  ש. 
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החתנים ניגש א׳ בליווי ילד ולילד נתן אד"ש 
 חתיכת מזונות. 

שנביאי ב אד"ש  אמר  השיחות  המשך 
השקר אומרים שכבר אתחלתא דגאולה וכבר 
פסק   נגד  אומרים  הם  גלויות,  קיבוץ  החל 

 הרמב"ם.

לרקוד  שנסעו  המשגה  אודות  דיבר 
במינכן, ידוע מה שעשו לששה מליון יהודים  
כ"כ   נשפלים  ומדוע  אליהם?  רצים  ומדוע 
בשבילם, ורוצים למצוא חן בעיניהם? וזה גם  

של מיהו יהודי שכותבים על גוי שהוא   הענין
יהודי בגלל שיש השפלה, השפלה כלפי הגוי.  
מדבר  לא  מדוע  אותו  ששאלו  אמר  אד"ש 

יהודים(   11אודות מעשה מינכן )שנהרגו שם  
בעולם   שנעשה  מה  כל  על  שלא  וענה 
בכדי   זה  מדבר  שכעת  וזה  לדבר,  ממקצועו 
שמחר לא יעשו שוב משגה זה. בכל השיחה  

היה ודיבר   הנ"ל  בהתרגשות,  מאד  אד"ש 
שאין  לב  הכאב  שעיקר  ואמר  יותר.  בחזקה 

 פוצה פה ומצפצף. 

בסוף נתן לש.ב. נעמענוב בקבוק משקה 
שחוזר  לא׳  גם  נתן  לפריז(.  חוזר  )הוא 
לשיקאגו. אח"כ רמז לש. דזייקובסון )שנוסע  
בקבוק משקה  לו  ונתן  לא"י(,  זה  במוצש"ק 
הולדתו  יום  כסלו  שבר"ח  לשז"ר    שיתן 

דזייקובסון(,   שלום  של  חתונתו  יום  )באותו 
חתן  שהוא  אף  על  לשז"ר  שיאמר  והוסיף 
וחתן דומה למלך, אבל מלך שמחל על כבודו 
כבודו מחול )?(. אח"כ קרא לאחיו ג. שג"כ 
נוסע לא"י ונתן לו כמה חתיכות מזונות. בין  
הרש"ג,  היה  משקה  בקבוקי  עם  הניגשים 

עבו לעשות  שחושב  ה"דינער"  ר  בשביל 
 הישיבה.

 יום א׳, כ"ח מרחשון 

שני  ג"כ  היו  הנכנסים  בין  יחידות.  היה 
כאן   עליון  שופטי  להיות  שעומדים  בנ"א 
בבית המשפט )ג׳ורג׳(, א׳ מהם יהודי ושהה  

כ אד"ש  דק'.    45אצל  כמה  והשני  דק׳, 
 . 1.30היחידות הסתיימה ב

  יום ב׳, כ"ט מרחשון

לשלום   ידו  עם  עשה  לאהל  בצאתו 
  .770לפועלים שעבדו בגינה של 

 יום ג', ר"ח כסלו 

כדרכו   לאד"ש  נכנס  לא  חדקוב  הרב 
 בערב. 

 יום ה׳, ג' כסלו

יחידות. בין הנכנסים היו ג"כ שנים   היתה
מראשי ישיבת "תורה ודעת", הם שהו כשעה  

 בחדרו. היחידות הסתיימה בשתים לערך. 

 מוצש"ק פ' תולדות, ה' כסלו 

דק׳ אחר מעריב נכנס ר׳ ב. גורודצקי   10כ
יצא   כשאד"ש  וחצי.  משעה  למעלה  ושהה 
אמר לר׳ יודל )נהג אד"ש( חדוקוב גם נוסע?  

נכנס יודל  הרב   ור׳  שגם  ואמר  למזכירות 
 חדוקוב יסע )לא כרגיל שנוסע עם ר׳ בנימין(. 

 יום א', ו' כסלו 

היתה יחידות. בין הנכנסים היה ג"כ יהודי  
שבא זה לא מזמן מרוסיה והביא איתו משם 
את זכוכיות המשקפיים של אביו של אד"ש,  
כשהדלת נפתחה לרגע שמעו שאד"ש אמר 

ות הסתיימה  לו "א גרויסען יישר כח". היחיד 
 לערך. 3.30ב

 יום ד', ט' כסלו

 במעריב אמר אד"ש קדיש.

 יום ה', יו"ד כסלו

כשאד"ש חזר מהאוהל, אחרי נט"י לייבל  
לו  שאבד  )כנראה  לאד"ש  משהו  אמר 
)כנראה  בכיסיו  חיפש  אד"ש  המפתח(, 
המפתח(. לאחר מנחה בשעת מנחה ר' בנימין  
המנעול,  החליף  ולייבל  געה"ת  דלת  סגר 
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או  )כנראה   רעשו  המנעול  החלפת  בשעת 
שניסו להסתכל בחדר אד"ש( כשאד"ש יצא  
שם   שעמד  רסקין  ד.  לר'  אמר  ממעריב 

 "מ'שטייט און מ'לערנט דא?".

 במשך היום אמר הקדישים. 

 יום א', י"ג כסלו

יצא  לא  בגעה"ת.  הסידור  לחתן  מסר 
 למנחה.

 ש"פ וישלח, י"ט כסלו 

היתה התוועדות. בשיחה א' דיבר אד"ש  
ם כמה סוגי ניסים והנס די"ט כסלו הוא  שישנ

בדומה לנס של פורים שכל העולם ידעו מזה  
וזה היה מפורסם, ולא כנס חנוכה שלא היה  
מפורסם שהיה רק בבהמ"ק, ונס זה היה לכל  

 היהודים. 

שנת  שהשנה  אד"ש  אמר  ב'  שיחה 
יצאו   וכעת  המגיד  להסתלקות  המאתיים 
אמרים"   "לקוטי  הספרים  שניה  במהדורה 

ור התורה" ושניהם מתחילים כפי שרש"י  ו"א
מתחיל פירושו על התורה "החודש הזה לכם" 

 והסביר החילוק בין שני המאמרים.

 היה מאמר ד"ה "קטונתי".

פסוק  ל"ג  פרק  רש"י  על  שיחה  היתה 
 ט"ז, שאל מס' שאלות ותירצם.

משקה,  בקבוקי  עם  חתנים  כמה  ניגשו 
אמר אד"ש שכל אלו שבאו זה לא מכבר   אח"ז

לחלק   וגם  לחיים  לאמר  שיגשו  משם 
שם,  שנשארו  אחיהם  עבור  פה  למסובים 
ובזכות זה יהיה תשועה עבורם, וניגשו כמה  
יהודים מרוסיה לקחת משקה וכן כמה יהודים  
המשקה  בקבוקי  ונגמרו  ניגשו,  מגרוזיה 
והביאו בקבוק ריק של יין ואד"ש מזג לתוכו 

בוק משקה ונתנו לא' הגרוזינים, אח"ז חצי בק
ברכה".   לכם  "והריקותי  לשיר  אד"ש  החל 
לעשות  מאד"ש  רשות  שאל  חדוקוב  הרב 

אד"ש   במקום,  שהיה  לחתן  ברכות  שבע 
 אישר זאת והחל לברך ברכה אחרונה.

קולאשער,   יהודה  ר׳  חזן  היה  מנחה 
מאד   היה  )כי  מאד  מיהר  הש"ץ  ובחזרת 

יוך "מה הוא  מאוחר( אד"ש הסתובב ואמר בח
ממהר". אחרי מנחה החל אד"ש לשיר "ואני 

 אבטח בך".

התוועדות. בשעה תשע   היתה  מוצש"ק 
אד"ש אמר שהתוועדות זו היא המשך ליום  
עם  נמצאים  עדיין  אז  מלו"מ  שזה  מכיוון 
המלך אבל כבר מלווים אותו ובפרט שעדיין 

 לפני חצות.

שארך   בשלום"  "פדה  ד"ה  מאמר  היה 
שעה, רבעי  על   כשלשת  סיום  אמר  אח"ז 

מסכת שביעית ושבת וקישרם שהשנה שנת 
השמיטה ור"ה שחל בשבת וממילא כל השנה  

 דרגת שבת כי מיניה מתברכין כולהו יומין. 

והאחות   האח  אודות  אד"ש  דיבר  אח"כ 
כפי  לזה  לקרוא  רוצה  שאינו  אמר  אד"ש 
שכולם קוראים לזה )ממזרים(, מכיוון שאינו  
איך   שאל  ואד"ש  שם  היה  מה  בדיוק  יודע 
אפשרי לפסוק בלי לשאול הצד השני, האב? 
בתנאי   רב  ששמים  שמעו  איפה  ובכלל 
שיפסוק כך וכך? ואד"ש הוסיף שהם אומרים 

מ היה  מכיוון  שזה  כמוך,  לרעך  ואהבת  מש 
שרק בבוקר פסקו את הדין ובערב כבר היתה  
החתונה, האח והאחות בכו מדוע לא מתירים  
אד"ש   כמוך.  לרעך  "ואהבת  זה  ולכן  אותם, 
אמר שאם המצב כזה, מדוע לא עשו את זה 
לפני  חדשיים,  לפני  חדשים,  שלשה  לפני 
ומדוע היה צריך לעשות זאת דווקא  חודש. 

ל שיש  של רב  רב  הספיק  ולא  גדול  תואר  ו 
בלבד,   סמיכה  לו  שיש  רב  או  קטנה  עיירה 
מדוע לא עשו זאת בשקט אלא ברעש גדול  
ופרסמו בכל העיתונים? אד"ש אמר שלחצו 

על ידבר  שלא  לו -עליו  יפריעו  אחרת  כך 
במבצע תפילין, כפר חב"ד, הפצת המעיינות  
וכו', והוא איננו מתפעל מכך שכן זה לא יזיק  
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בר. אח"כ אמר שאומרים מדוע הוא  לשום ד
דעות,   ואומר  בברוקלין  יושב  בראש,  קופץ 
פוסק  וענה שאיננו  רבנים.  יש מספיק  בא"י 
כיון   אך  אחד,  באף  לפגוע  רוצה  ואיננו 
תורה   בעניני  ומדברים  יהודים  שמתאספים 
כשנבחר  שמיד  הוסיף  בהמשך  וכו'.  ויר"ש 
הבטחתו   את  להם  פרע  )גורן(  ראשי  לרב 

הממז לא  )טהור  מדוע  אד"ש  ושאל  רים( 
חנוך,   שבא"י:  הירודים  בעניינים  התעסק 
שהשנה   בפרט  ועברינות,  סמים  צניעות, 
לא  מדוע  אלו.  ענינים  לשמט  וקל  שמיטה 

 התעסק בזה? 

כ"ק  יד  את  ונשק  נגש  רבי  הסקולנער 
 אד"ש ודבר עמו משך זמן. 

 נגשו כמה חתנים עם בקבוק משקה.

 דיבר עם ר' שמחה עלברג כרבע שעה. 

אד"ש כתב בעצמו ג"כ איזה מסכתות )כך 
הש"ס,  חלוקת  על  הודיע  שנה(.  בכל  עושה 
)כך   שלו  העט  את  לאד"ש  נתן  יאלעס  הרב 

 עושה בכל שנה(. )חסר קצת(.

בכל  ספריות  לעשות  שוב  עורר  אד"ש 
מקום, וכן לקנות ספרים לבית שתמיד יהיה  
מאותו  שבאו  אלו  אמר  אח"כ  ללמוד  במה 

אדמוה"ז   שם  שהיה  ניגון מקום  שישירו 
מי   אחד  לשיר  החל  זלצמן  ובערלה  משם, 
יודע אח"ז שר אד"ש צמאה לך וכולם אחריו  
וכן אח"ז פסוק ב'. שרו ניגון הצ"צ, מהר"ש, 
זשוריצי,  ניע  אדה"ז,  של  וניגונו  הבינוני 
אד"ש היה מאד בשמחה, קם ממקומו ומחה  
לברך   אלו שצריכים  כפיים. אמר שמסתמא 

 ל לשיר כי בשמחה.ברכה אחרונה יברכו, הח

הסתיימה   חצות   2.50ההתוועדות  אחר 
 לערך. 

 יום א', כ"ף כסלו

 . 4.30היתה יחידות שנמשכה עד 

 

 יום ב', כ"א כסלו

  770לערך, ובפרוזדור של    1.40אד"ש בא  
ואמר   סופר  אברהם  ר'  הרה"ג  אליו  ניגש 
לאד"ש שרוצה להכנס כעת ליחידות, ואד"ש  

אי שכעת  מכיוון  לו  שיסלח  לו  יכול  ענה  נו 
ויכנס אח"ז, ובינתיים שיכנס לזאל וידבר עם 

לערך   2.00הבחורים בלימוד ושיבחן אותם. ב
לערך, ולאחר מנחה ניגש שוב    3.40נכנס עד  

 ושוחח עם אד"ש כמה דקות. 

לערך הגיע ר׳ פינחס אלתר, אחיו   7.30ב
כ ולאחר  מגור,  האדמו"ר  נכנס    10של  דק' 

 לערך.  9.45ליחידות והיה עד 

נ הספיקו  אח"ז  שלא  אלו  ליחידות  כנסו 
אתמול להיכנס. נכנס גם שמואל חפר שבא  

 היום מא"י. 

 יום ג', כ"ב כסלו

קונין    10ב ש.  ר'  לאד"ש  נכנס  בערך 
לאד"ש   והכניס  אנג׳לס(,  בלוס  )שליח 
המפתח של הבנין שקנה )א' מע"א מוסדות(  
שם   רשום  היה  המפתח  על  דייגו".  ב"סאן 

השם הזה    המקום הזה, ואד"ש אמר שימחקו
של  מהבלאנקים  וכן  כומר,  פירושו  סאן  כי 
בית חב"ד שימחקו זה ובמקום זה יכתבו רק  

 )אס(.  Sהאות 

 יום ב', כ"ג כסלו

פתח  ליד  עמדו  ממנחה  יצא  כשאד"ש 
לאה"ק,   החוזרים  וחותנו  רובינסון  געה"ת 

שבת? וענו   ואד"ש שאלם איר פארט ניט נאך
שלא ואדש אמר להם "זאל זיין בהצלחה און  

 לאזט דארטן בשו"ט".

 יום ה', כ"ד כסלו

נר   הדלקת  משי.  בגדי  עם  למנחה  נכנס 
ראשון ע"י איצ׳ה חורגין, אח"כ שרו "הנרות  
הנרות,  על  הזמן  כל  הסתכל  אד"ש  הללו", 
כששרו   כולם.  עם  בשקט  שר  גם  ולפעמים 
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נענע נפלאותיך"  ועל  ניסיך  אד"ש    "על 
 בראשו, שרו קטע זה כשלש פעמים.

 למעריב נכנס אד"ש עם בגדי משי.

 יום ועש"ק, כ"ה כסלו, נר א' דחנוכה

ימי  כל  זה  ככה  משיח,  של  בס"ת  קראו 
כ לביתו  נסע  הדל"נ   10חנוכה,  לפני  דקות 

 דק' אחרי השקיעה.  50וחזר כ

 ש"פ וישב, כ"ו כסלו, שבת חנוכה 

המשך מי"ט התוועדות. שיחה א', השבת  
 כסלו. 

שיחה ב׳, חנוכה נוגע לחינוך ילדים הורה  
כללית  התוועדות  החנוכה  במשך  שיעשו 
שואב  עד  עציך  ל"חוטב  אחת,  פעם  לפחות 
שכינתיה  עשרה  ביה  שאכל  ומכיון  מימיך", 
שריה לכן שיחליטו החלטות ובודאי יקוימו,  
בנפרד,   סוג  לכל  התוועדויות  שיעשו  אח"כ 

ול לתלמידים  שיעשו  כיון  וכן  התלמידות, 
מעות   שיתנו  הקב"ה  של  תלמידים  שכולם 

 חנוכה. 

 צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה "נר חנוכה". 

 שיחה על רש"י פ׳ ל"ח פ' י"ח. 

אמר  והאחות,  האח  אודות  שוב  דבר 
יהודי,  -בחריפות שעכשיו נוספה צרה למיהו

ר"ל,   ישראל  עם  את  להטמיע  מלחמה  זוהי 
ע היו עתה זוהי מלחמה נגד התורה. וחזר מדו

ובפרסום   גדול  ברעש  זאת  לעשות  צריכים 
בכל העיתונים, לומר שהם ממזרים ולעשות  
זאת  לעשות  יכלו  צאצאיהם,  כל  על  פגם 
יודע שקדושין תופסין  ילד  כל  בשקט, הלא 
הידוע   הנוסח  להגיד את  יכלו  לאוין,  בחייבי 
שבקדושין והוא נותן פרוטה בפני שני עדים 

שר. א ושום  רב  שום  צריכים  דיבר ולא  ח"כ 
שבזמן גיורי וינה אמרו לאחד מדוע עושה כן,  
סמיכה   לו  יש  אם  אותו  ישאלו  שלא  ובכדי 
לרבנות החל לשיר את ניגון אדה"ז, מסתמא  
אם יודע הניגון יש לו גם סמיכה, עכשיו הוא  

יושב בכנסת ומדוע הוא שותק, אד"ש אמר  
שמכיר רב אחד מביניהם אישית והנ"ל טען  

בין הרבנים המתירים    שלוחצים עליו שיהיה
כך אמר   יקבל משרה לעולם, על  לא  אחרת 
פסק   לתת  רב  שיכריחו  נשמע  היכן  אד"ש, 
מאוחר   לא  שעדיין  אמר  אד"ש  כרצונם. 
שיכול   הדבר  גורן(,  )ז"א  המצב  את  להציל 
שהוא   ולומר  בדלת  דפיקה  לתת  לעשות 
מצוות  תרי"ג  עוד  יש  הלא  אחרת  מתפטר, 

הנ במצב  נגיע  היכן  עד  יודע  עוד  ומי  וכחי, 
בחורי  ואם  ח"ו.  האמונה  נגד  יתחילו  מעט 
לא   שהפסק  אומרים  הלכה  היודעים  ישיבה 
ייקחו   כן  יאמרו  שאם  עליהם  מאיימים  נכון 
ולא   כך  על  שותקים  מדוע  לצבא,  אותם 
אומרים שזהו נגד הדמוקרטיה הלא יש חופש  
הדיבור ויכולים לומר מה שהם רוצים, מדוע 

עק חיווקיים כשפנטר שחור הולך ברחוב וצו 
רק   דבר,  שום  אומר  לא  אחד  אף  ההיפך  או 
אומרים  נכון  דבר  אומרים  ישיבה  כשבחורי 
שהנזיר  עובדה  סיפר  אד"ש  וכך...  כך  להם 
הירושלמי )אע"פ שאינני רגיל להזכיר שמות 
למרות  השם(  את  אזכיר  הענין  לצורך  כאן 
שאף פעם לא היה קשר ביניהם ביקש הנזיר  

בליובאויט אותו  אד"ש   -ש  שיזכירו  הרבי, 
אותי  שהוא שאל  יאמרו  שעוד מעט  הוסיף 
בנוגע לפרשה זו, בשביל להסיר מכשול אני 
מדגיש שהבקשה לא היתה בנוגע לזה אלא 
ענין פרטי. שיחה זו היתה כרבע שעה אחרי 

 השקיעה ואד"ש האריך בה מאד. 

שנוסע   לאחד  קרא  ההתוועדות  בסוף 
תן לירושלים, ניגש גרשון העניך כהן, אד"ש נ

ם, אד"ש שפך חצי -לו בקבוק משקה עבור י
בקבוק משקה לבקבוק ריק, קרא לג. בורקיס 
לו   ונתן  גורדון  למ.  קרא  הבקבוק,  לו  ונתן 
ונתן לחיים   וולף  וכן לא.  משקה עבור ב.ב., 
מבקבוק זה, לש. חפר, אד"ש שאל מי נוסע  
לחברון ומכיון שלא נענה אף אחד קם קוריק  

 . הנוסע לא"י ואד"ש נתן לו

אחרי  שעה  חצי  הסתיימה  ההתוועדות 
השקיעה. אחר מנחה החל לשיר "ואני אבטח 
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דקות הודיע ר' לייבל שאד"ש    10-בך" אחר כ
 יורד עכשיו למעריב למטה.

נרות   הדליק  הבדלה  לפני  מעריב  אחר 
חנוכה איצ'ה חורגין )ז"ל(, לא הגיע לחנוכיה  
ולכן החזיקה ביד )עפ"י דין זה אסור( אד"ש  

ו הק' בחיוך, אחרי כן כשהעמיד  עשה עם יד
נפל   שהדביקן  אחרי  הנרות,  נפלו  החנוכיה 
ואחרי  כל הזמן  הנר האחרון, אד"ש הסתכל 
שהדליקו הסתובב לסטנדר, לא שרו "הנרות  
לחדרו   בדרכו  הבדלה.  עשו  אח"כ  הללו". 
החלו לשיר "על ניסיך ועל נפלאותיך". אחרי 

 ד' נסע לביתו. 10כ

 דחנוכה  יום א', כ"ז כסלו, נר ג'

אחר מנחה עמד ליד געה"ת ר׳ י.י. רסקין  
לו   איחל  ואד"ש  אנגליה  דרך  לא"י  שנוסע 
דארטען   לאז  און  געזונטערהייט  "פארט 
טאשקענטער  חיים  לר'  אמר  וכן  גריסען", 
ר׳   לייבל,  ועמו  נכנס  אד"ש  לצרפת,  החוזר 
אד"ש,   כהוראת  לר׳החיים  וקרא  יצא  לייבל 

 מצוה.-אד"ש נתן לו דולר עבור בנו הבר

 יום ב', כ"ח כסלו, נר ד' דחנוכה 

)מכיון  למטה  התפלל  אד"ש  מנחה 
אשען חדר  וילדי  תו"ת  פארקוויי  -שבחורי 

ובחורי מוריסטאון התוועדו( אד"ש הסתובב 
"הנרות   שרו  התלמידים,  מן  אחד  כל  ובחן 
"על   לשיר  החל  הבימה  מן  כשירד  הללו" 

 ניסיך".

הישיבה  להנהלת  אד"ש  כ"ק  מענה 
 ח אודות חלוקת מעות חנוכה: דתו"ת להדו" 

ויה"ר   וכו'  הבשו"ט  על  ת"ח  ות"ח  "נת' 
אור,   והולך  דמוסיף  באופן  ההמשך  שיהיה 
מן  דתרמודאי  רגלא  שתכלה  שיפעלו  ועד 

 השוק, והיתה להוי' המלוכה וב"ב ממש".

דישיבת   קרמר  המנהל  שאל  בחנוכה 
הישיבה  ראשי  האם  דמאנטריאל  תו"ת 

ו ג"כ לקבל והתומכים בה בגשמיות וכו' יוכל

היה   מאד"ש  והמענה  מאד"ש,  חנוכה  מעות 
וועט דאס משנה  יע  אויב  און  ניט  "בפירוש 

 ]זיין[ ד]י[ סדרים דשנה זו".

 דחנוכה ' ה נר, כסלו ט"כ', ג יום 

שלום   אד"ש  לחדר  נכנס  קריה"ת  אחרי 
רשות   לו  )יש  ילדיו  שני  עם  העכט  )סידני( 

נתן   להכנס אד"ש  שרוצה(  מתי  לאד"ש 
 לילדיו דמי חנוכה לכל אחד דולר. 

יהודה   ר׳  לגעה"ת  נכנסו  מעריב  אחרי 
קולאשער ורעיתו )החוזרים לא"י( ודיברו עם  
כיס  בפורמט  סדור  לו  נתן  אד"ש  אד"ש, 
אחריהם נכנסו א. וולף ורעייתו, אחריהם ש.  

 חפר. לאחר מס' דקות נסע אד"ש לביתו. 

 נר ו' דחנוכה  יום ד', ר"ח טבת,

התוועדות  שהיתה  היות  למטה  מנחה 
כללית של תלמידי "אהלי תורה" מגן הילדים 
ועד המבוגרים. אחרי הקדישים החלו לשיר  
הגן   ילדי  ליד  עבר  כשאד"ש  הללו"  "הנרות 

 חייך ועשה בידו שישירו יותר.

מרינובסקי   ד.  הת'  נעמד  מנחה  אחרי 
לו   איחל  ואד"ש  געה"ת  ליד  לא"י  שחוזר 

מעות  נסיע קיבל  כבר  האם  ושאלו  טובה  ה 
אד"ש   שלא,  לאות  ראשו  עם  ועשה  חנוכה 
נכנס לחדרו ונתן לו מטבע של דולר, אד"ש 

 אמר לו שיקח גם מן ההנהלה. 

 יום ה', ב' טבת, נר ז' דחנוכה

דק' אחרי השקיעה    50אד"ש חזר מהאהל  
הנרות   הדלקת  בעת  מנחה.  התפללו  ומיד 

הללו"    הסתכל אד"ש במבט מיוחד, ב"הנרות
ניסה אחד שאיננו מכאן להסריט את אד"ש 
וחזר   הורידוהו  הבחורים  השלחן,  על  ונעמד 
הורה   מנחה  אחרי  אליו.  חייך  אד"ש  שנית, 
מעריב   אחר  מעריב.  להתפלל  לחזן  אד"ש 

 החל אד"ש לשיר "על ניסיך". 

הביתה,   אד"ש  נסע  שעה  כרבע  לאחר 
שרו "על ניסיך" ועשה עם ידו לאות שישירו 
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בדר שמח"  יותר,  "חנוכה  למסריט  אמר  כו 
 )באנגלית(. 

 ש"פ מקץ, ד' טבת

התוועדות. שיחה א', דובר בארוכה מדוע  
אסרו אין  ופורים  בג' -לחנוכה  כמו  חג 

החגים   שבשאר  מכיון  והסביר  הרגלים, 
הקרבנות   של  השיריים  אוכלים  חג  באסרו 

 משא"כ חנוכת ופורים. 

 אמר מאמר ד"ה "ויהי מקץ". 

וכן    שיחה על פרה"ש ושאל מדוע רש"י 
יוסף   מדוע  מסבירים  אינם  המפרשים  שאר 
ותירץ   חי,  עדיין  שהוא  לאביו  הודיע  לא 
שרש"י הסביר זאת בפרשת וישב מדוע יצחק 
לא הודיע ליעקב ורש"י הסביר כיון שהקב"ה  
ואותה   יגלה,  )יצחק(  שהוא  מדוע  גילה  לא 

 תשובה מתאימה גם לגבי יוסף. 

דחנוכה    אד"ש אמר שיה"ר הימים האלו 
התוועדויות  ושיעשו  השנה  כל  על  ימשיכו 
)לישיבת   בה"דינר"  ומחר  מלכה  במלוה 
תות"ל(. אד"ש נתן מהמזונות עבור המלו"מ  

 וגם מספר חתיכות לרש"ג עבור הדינר'ס.

 יום ג', ז' טבת 

את  שצבעו  כיון  הסטנדר  ליד  מעריב 
 הקירות.

 יום ד', ח׳ טבת

עמד בפרוזדור   770כשאד"ש בא בערב ל
מאיר חרלופ אד"ש שאלו אם נוסע היום  ר'  

ב שנוסע  "פאר    8.30-וענה  לו  אמר  אד"ש 
זיין בהצלחה" אח"כ   געזונטערהייט און זאל 
אמר בקול "זאל דער רבי זיין געזונט און זאל 
פירן לקבלת משיח צדקנו" אד"ש ענהו "מיט  
געזונטע חסידים" אמר ר' מאיר "און פריער  

ה הם חזרו  בליל  10דער רבי שליט"א". בשעה  
במטוס  קלקול  עקב  התעופה  משדה 

 והתעכבו עד למחרת.

הביתה,    11.45בשעה   נסע  אד"ש 
עמדו אליהו לנדא ומאיר   770בפרוזדור של  

לאליהו   ואמר  שחזרו(  )מהנוסעים  גורדון 
 לנדא בחיוך "כל עכבה לטובה". 

 יום ה', ט' טבת

בגעה"ת   אד"ש  עם  דיברו  מעריב  אחרי 
שא הם  רסקין,  האחים  מפי  ארבעת  עצה  לו 

 אד"ש בנוגע לאמם שמאד חולה. 

 יום ועש"ק, עשרה בטבת

"רחמנא  שרו  לסליחות,  נכנס  אד"ש 
 דעני", "אבינו מלכנו" לא שרו. 

מנחה למעלה, אד"ש נכנס עם בגדי משי 
ומפה היתה מונחת על השלחן. להגבהה הלך  
לו   רמז  ואד"ש  לשבת,  ושכח  אסטולין, 

 לשבת.

 יום א', י"ב טבת

 יצא למנחה.אד"ש לא 

היחידות  באמצע  יחידות,  היתה  בערב 
אד"ש   בחדר  פעמים  מספר  החשמל  כבה 
הרבה   שסחב  חשמלי  תנור  ודלק  )היות 
חשמל, כי החימום הרגיל היה מקולקל(. בין 
לא"י   החוזר  מיידנציק  צ.  היה  הנכנסים 
ואד"ש נתן לו תניא. נכנס ג"כ דניאלס, אחד  

ר מהגבירים באיטליה. נכנס גם זלמן ליפסק
שחזר לא מזמן מא"י ונהיה שם חתן, בהכנסו 

 אמר לו אד"ש "שלום עליכם ר׳ זלמן".

 יום ב', י"ג טבת 

ראשו  עם  עשה  למנחה  אד"ש  בהכנס 
לשלום כשחיוך על שפתיו לדניאלס, הגביר 

 מאיטליה.

 יום ג', י"ד טבת 

בצאת אד"ש ממעריב עמד ליד געה"ת צ. 
מיידנציק החוזר לא"י ואד"ש איחל לו נסיעה 
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לאביו   ד"ש  שימסור  לו  ואמר  וכו'  טובה 
 )בערך(.

 יום ה', ט"ז טבת 

 לערך.  2.15בערב יחידות, נמשכה עד 

 יום א', י"ט טבת

ר'   שאל  שבועות  כמה  שלפני  שמעתי 
חדוקוב(   הרב  )דרך  אד"ש  את  נמס  יצחק 
למס'   מסחרו  לענין  נסיעתו  לרגל  ברכה 
ימהר   שלא  היתה  אד"ש  תשובת  מדינות. 

הענינים   את  ובמתינות,  ויסדר  לאט  לאט 
והיום התברר שבאחת מהמדינות שהיה צריך 
להיות שם לפי תוכניתו בשבת זו )פ' ויחי(, 
בדרום  )המדינה  ניקרגואה  מדינת  היא 
אמריקה(, קרה שם ל"ע רעידת אדמה וניספו  

אלף פצועים, עפ"ז   200אלף איש ו  30שם כ
 הבין הוראת אד"ש לא למהר.

 יום ב', כ"ף טבת 

שישים   בקרה"ת הספר  למגביה  רמז 
הע"ח של הספר ימין מעל שמאל )ולא כפי  

 שהמגבי' שם שמאל מעל ימין(. 

 יום ג', כ"א טבת

לר׳   איחל  בערב  למנחה,  יצא  לא  אד"ש 
פארט  לא"י(  )שחוזר  ירוסלבסקי  משה 

 געזונטערהייט וכו'. 

 יום ה', כ"ג טבת

 נכנס למנחה עם בגדי משי.

 ש"פ שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט 

יתה התוועדות. בשיחה הראשונה דיבר ה
ענין ש"מ. בשיחה ג' דיבר שבש"מ שבט יש 
אדמו"ר  של  היאצ"ט  חל  שבו  מיוחד  ענין 
יעשו   זצ"ל, שהוא תיקן שבכל ש"מ  הקודם 
החודש   ימי  כל  כולל  וש"מ  התוועדות 

 המתברך. 

שיחה ב' אמר שמכל דבר שבעולם צריך  
וכמו למשל מזה  ה',  ללמוד הוראה בעבודת 

טעות שעכשי  שהיתה  ומצאו  לירח  נסעו  ו 
כו'   שבועות  לכמה  זה  את  דחו  ולכן  קטנה 
לזה   צריך  )לא  הברגים,  בא'  היתה  והטעות 
הרבה חכמה, ולא להיות מלומד גדול( ובגלל  
אפשרי  ומזה  המתוכנן  הדבר  שלחו  לא  זה 
שבקלות   שקלות  תומ"צ  בעניני  ללמוד 

 צריכה להיות כחמורה שבחמורות.

אמר   אדה"ז  ג',  לחיות שיחה  שצריכים 
שאל   וע"ז  השבוע.  פר'  עם  ז"א  הזמן,  עם 
לכתוב עם  יכל  אד"ש בשביל מה האריכות, 

 פר' השבוע בלי להזכיר זמן וכו'. 

 אח"ז היה מאמר ד"ה "ואלה שמות".

שיחה ד', על מה שכתוב ויבקש ה' המיתו 
)שיחה על רש"י(, מדוע היה ברצונו להמיתו 

וכ לפרעה  אותו  ששולח  אמר  קודם  אן  והרי 
רוצה להמיתו? ואד"ש תירץ שזה כלל וכלל 

 לא, ואפילו הבן חמש למקרא יודע זאת.

אח"כ הסתכל אד"ש תחת השולחן )שם 
רסקין   ודוד  משקה(  בקבוקי  מונחים  היה 
אד"ש  ובינתיים  המשקה,  להוציא  התכופף 
מזג לו לחיים מבקבוק אחר וכשהוא יושב על  
רגליו אמר לחיים ואד"ש אמר לו שזה בשביל  

 גישה )באו שבת זו לפגישה סטודנטים(. הפ

נתן משקה גם עבור א' שנוסע לאנגליה, 
)צמח  לחתונה  לא"י  שנוסע  זה  היכן  שאל 
ונתן לו בקבוק משקה, אד"ש שאל   גורביץ( 

במלוה מהמתעסקים  א'  פה  נמצא  - האם 
מלכה של חדרי תורה אור וניגש שקלאר ונתן 
חנוכה   לד"ר  רמז  אד"ש  משקה.  בקבוק  לו 

הפ שיגש  )מארגן  הסטודנטים(  עם  גישה 
אליו, כל הקהל הפסיק לשיר ואד"ש רמז עם  
לו  נתן  אד"ש  לשיר  להמשיך  אצבעותיו 
לחיים ונתן לו גם המזונות עבור הסטודנטים.  
ניגש גם ר׳ ישעיה קארף עם בקבוק יין גדול,  
שסיים  )מפני  מהיין  לחיים  לו  נתן  ואד"ש 
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לקוטי ביאורים על אגה"ת( ואמר לו שיעשה 
 עדות בביתו. התוו

ואמר  גורן  פסק  על  דיבר  גם  אד"ש 
שחושבים שחוק מיהו יהודי הסתדר ור"ל זה  
יהודים   לא"י  ונכנסו  גרוע,  יותר  הפוך 
תערובת,   בנישואי  משפחות  אלפי  מרוסיה, 
היה  שבתחילה  ואמר  בחריפות  מאד  דיבר 
ע"י   זה  את  והשתיקו  מתים  ניתוחי  ענין 
דמיהו  הענין  הביאו  אח"ז  בשבת  טלויזיה 
על   רעש  נהיה  זה  להשתיק  ובכדי  יהודי 
פסה"ד של גורן ואמר שכל א' חייב לפרסם 
דארה"ב  הרבנים  אגודת  החלטת  את 

במעמד   שעבר  שבוע  בעצרת   5)שהחליטו 
אלפי איש( שכל הפסק שלו לא פסק, כיוון  
חן  למצוא  כדי  הכל  ועושה  משוחד  שהוא 

 בעיניהם וכו׳. 

דק' אחרי השקיעה. אחרי    15מנחה היה כ
 ה החל לשיר "ואני אבטח בך".מנח

 יום א', כ"ו טבת

בערב היתה יחידות. בין הנכנסים היו ג"כ  
היחידות  זמן.  משך  ושהו  עשירים  כמה 

 לפנות בוקר. 5.00הסתיימה לערך ב

 יום ג', כ"ח טבת

א׳   כשחזר מביתו בערב דיבר עמו בחוץ 
 מהדר התורה.

 יום ה׳, ר"ח שבט

נשאר   חדרו  ופתח  בא  לעמוד  כשאד"ש 
היה  בחדר(  נמצא  מישהו  כאילו  היה  )נראה 

 נראה כמשתומם.

בגעה"ת   שהמתין  לחתן  סידור  נתן 
(. למנחה לא יצא. היתה יחידות 3.10)בשעה  

 אחר חצות.  3שנמשכה עד 

 

 

 מוצש"ק פ' וארא, ג' שבט

לו    לייבל שיעזרו  בחורים  לכמה  קרא 
להוציא הספרים מחדר אד"ש לספריה בכדי 

 שיהיה מרווח לבואו של שז"ר. 

 יום א', ד' שבט

שז"ר.   8.50ב את  לקבל  למדריגות  יצא 
 ביקור שז"ר אצל אד"ש ביומן בפ"ע. 

 שבט' ו', ג יום 

בחורים  כמה  על  הסתכל  בצאתו  בלילה 
 שעמדו בפרוזדור. 

 יום ועש"ק, ט' שבט

חזר  כשאד"  לרכב  בדרכו  לביתו  הלך  ש 
ולקח חבילה, בדרכו עם החבילה על   לחדרו 

  פניו נראתה בת שחוק.

והתפלל  העמוד  לפני  עמד  שבת  קבלת 
מאוחר   לתפילה  ירד  אד"ש  מאד.  בנעימות 

 קצת מהרגיל. 

כרגיל, שוחחו עמו    9.30כשהלך לביתו ב
ז.  ור׳  גרליק  מענדל  גרשון  ר'  בגעה"ת 

 ך קל.פויזנער, ואד"ש יצא בחיו 

 ש"פ בא, יו"ד שבט

)כרגיל(  ותניא  חומש  עם  לתפילה  ירד 
. עמד ובמשך זמן התפילה לא הסתכל בתניא

לפני התיבה. היו מילים שכפלם כמו "בידו"  
אחרי   מטובך".  "ויתענגו  בידו(  )הוריד 
חזר למקומו   על התיבה  שאד"ש שם הס"ת 
הבימה  ליד  אמר  פורקן  יקום  החזן(  )מקום 
והחזירה   מהמגביה  הספר  לקח  וליהללו 
קצת   אלוקינו"  ב"הוא  שר  מוסף  לארון. 
ניגון בקול,  סיים  פרק  כל  בתהלים   בשינוי. 

 התפילה היה כביום חול חוץ מקדושה. 

זה   הסביר  אד"ש  התוועדות.  היתה 
אל   "לך  כתוב  ולא  פרעה"  אל  "בא  שכתוב 
של   כולו  שכל  הענין  הזהר(  )ע"פ  פרעה" 
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קירוב  וכמו  בדבר  להיות  צריך  המתעסק 
 יהודים.

 היה מאמר ד"ה "באתי לגני".

ולגרשון   לחסקינד,  משקה  בקבוקי  נתן 
 מענדל גרליק ולעוד. 

ואמר, אד" גורן  פסק  אודות  דיבר  גם  ש 
שוחד   מתוך  כשפוסקים  אמר  רב  בשווייץ 
השמשות   זה  לרב  שברו  ולכן  דין  אינו  הדין 
אין   ומדוע  צרורות  צרות  לו  ועושים  בביתו, 
כמה   וכשבא"י  ומצפצף,  פה  פוצה  זה  על 
בחורים רצו רק לעשות משהו, עשן מזה רעש 
מענין   א'  דבר  מזכירים  ולא  העיתונות,  בכל 

 זה.

מהרגיל  מוקדם  הסתיימה  ההתוועדות 
מנחה   אחרי  שקעה(.  לא  עדיין  )כשהשמש 
היה  מעריב  אחרי  היכלא.  בני  לשיר  החל 

 קידוש לבנה.

 .9.00מוצש"ק ההתוועדות החלה ב

קירוב   חינוך,  אודות  דובר  בהתוועדות 
יהודים ליהדות ובפרט עכשיו שהגיעו הרבה 
מקרבים   לא  ומדוע  הברזל"  מסך  מ"אחורי 
פעמים  כמה  התאפק  זה  )בענין  אותם 
מלבכות( והרי זה עיקר הסיבה שיצאו, ]אמר 
גם   אמר  הרגיל  על  ונוסף  ספריות,  שיעשו[ 
שיהיה בהם תקליטים ובפרט תקליטי ניחוח 
בזמן   גם  להשאלה  שיהיה  להשאלה 
אמר   בבית.  שמח  שיהיה  סגורה,  שהספריה 
שז"ר(   ביקור  אחרי  )כנראה  שעכשיו  גם 

דעתו בנוגע לפסק האח  חושבים שנתקררה  
ואחות ולכן אומר שבפירוש לא, והפסק בטל 
הרבנים   אגודת  החליטו  שכבר  וכפי  ומבוטל 
בקונטרס   שעיין  ואמר  וקנדה,  ארה"ב  של 
)של גורן( וחוץ מהסתירות שיש בפנים, כל 

לענינו   שייך  לא  שם  שמדבר  האח    -הענין 
 והאחות.

למתמטיקה(   )פרופ'  רוזנבלום  פרופ' 
 לו חיבור שעשה. שגר כאן נתן 

יהודים  פה  שישנם  היות  אמר  אד"ש 
שבאו משם לכן שישירו שיר משם, צאצקעס 
החל "אי וו וואדע מי ניע פאטונים" אח"כ שר  

 א' מי יודע ברוסית.

אד"ש שר לבדו ואחריו הקהל "צמאה לך  
 נפשי".

פרופ'  של  בנו  כששרו  השירים  באמצע 
ברנובר מחא כפיים, אד"ש חייך אליו נתן לו 

למארגן חת נתן  כפיים.  ומחא  מזונות  יכת 
רסקין  דוד  ר'  מוסדות  הע"א  אסיפת 
ואמר   בקבוק משקה,  )האסיפה תהיה מחר( 
ג'  יש  ניסן  י"א  עד  שבט  שמי"א  שהיות 
לעשות   שישתדלו  לכן  אד"ש,  עם  חדשים 
זה   חדשים  וג'  היות  מוסדות  מע"א  יותר 
קיבלו  לא  שבשבת  אלו  שכל  אמר  חזקה. 

ונגשו   כעת  שיגשו  שלוחים  משקה  הרבה 
שלא קיבלו בשבת. היתה מגבית ואד"ש ירד 

  .2.30עם ג' שקים. ההתוועדות הסתיימה ב

 יום א', י"א שבט

י.  אחרי מעריב נגש לאד"ש ליד געה"ת 
 ליסון וביקש ברכה לרגל נסיעתו לא"י.

הנכנסים  בין  לאורחים.  יחידות  היתה 
בעד  "יהודים  צעירים  תנועת  ראש  נכנס 

ו כשעה  ושהה  מהחלון  יש"ו"  ראו  רבע, 
עם   ועשה  צעק  בתוקף,  מאד  דיבר  שאד"ש 
ידיו )אפילו יותר ממיהו יהודי(, כשיצא אמר 
לפלורידה   לנסוע  צריך  היה  שלמחרת 
שיכתירו אותו בתור כומר, ואמר שאחרי זה  

 לא יסע לשם. 

 יום ג', י"ג שבט 

פרוס  לח.  סידור  מסר  למנחה  בצאתו 
 בגעה"ת.

לאורחים היחידות  המשך  היה  , בערב 
 . 3.20והסתיימה ב
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 יום ד', י"ד שבט 

לפני הכנסו למנחה מסר הסידור לחתן בן 
 ציון גולדשמיד בגעה"ת. 

 ש"פ בשלח, י"ז שבט

עם   הסתובב  אד"ש  ה"שירה"  בקריאת 
 פניו לס"ת.

אחרי התפילה התוועד. אמר שלשבת יש  
קשר עם ששת ימים שלפניה ולכן התוועדות 
שבט,  דיו"ד  ההילולא  עם  המשך  היא  זו 
בענין   שעברה  בשבת  להמדובר  ובהמשך 
החינוך אפשר לקשר זה עם פרשתנו שכתוב 
במדרש שאם תינוק בן יומו ועוד יותר עובר 
במעי אמו אמר את שירת הים, ההוראה מזה  

ה שאיננו  שהנוער  יומו  בן  תינוק  בבחי'  יום 
אותו   לקרב  וצריך  מיהדות  מאומה  יודע 

 שיאמר השירה. 

הקודמת  שבהתוועדות  אמר  ב'  שיחה 
דיבר ולא מובן מדוע אף א' לא שאל על זה, 
היה   שלאד"ש  נראה  היה  רואים…  ומזה 
הקודמת  שבהתוועדות  ואמר  מזה,  עגמ"נ 
משלשת   למעלה  שזה  פעמים  כמה  אמר 

ה שהעם היהודי עמד במבחן  אלפים וחצי שנ
אלף   שלשת  רק  והרי  התומ"צ  הקיום  בענין 
ושלש מאות שנה לקיום היהדות, ומדוע אף 
א' לא הגיב ע"ז, ותירץ שאם מונים מאברהם  

 שנה. 3700שקיים מצות מילה ועוד יוצא כ

אמר מאמר כעין שיחה ד"ה "ובנ"י הלכו  
 ביבשה".

לבנו  וחייך  בשמחה  היה  אד"ש  בשירים 
 פסור שבא מרוסיה. של הפרו

ולחתנים  גורודצקי  לב.  משקה  חילק 
 ולאנ"ש מאנגליה. 

לשיר  החל  למנחה  ידיו  שנטל  אחרי 
נפשי כמה לך בשרי   לך  "  בלי מקום "צמאה 

הבעש"ט.   פירוש  והסביר  אחריו,  והקהל 
והחל לדבר אודות מיהו יהודי ואמר אותו א' 

הוא  בשבת  האניות  בנוגע  הבעיות  שעשה 
יורי וינה ועכשיו בענין עושה הצרות בענין ג

ואמר שנודע לו שאותו הבן אדם יש  הפסק 
שראה  ואמר  והאחות"  ה"אח  עם  קירבה 

רבנים    30בספר שו"ת מנחת אלעזר חלק א' ש
א'   בחריפות  גינו  בזמנו  התורה  מעמודי 
הלוקח שוחד ואמרו עליו מה שכתוב בנוגע 
ואמר  הידועות,  העבירות  מג'  א'  לעובר 

ראשון היה אומר  שאלולא התאריך בשער ה
שהם אמרו זה על שנת תשל"ג )לענין גורן(. 
גולדשמיד   ב.צ.  של  ברכות  שבע  היה  אח"ז 
ושרו ויהי בישורון מלך, ואד"ש אמר בינתיים  

 קטורת ונענע בראשו להגברת השירה.

ב.  ר'  אד"ש  לחדר  נכנס  מעריב  אחר 
 גורודצקי ושהה כשעתיים.

 יום א', ח"י שבט

אוחנה.   י.  לפני מנחה נתן הסידור לחתן 
גרליק   ולג.מ.  ליין  למ.  איחל  מנחה  אחר 
און  געזונטערהייט  "פארט  לא"י  החוזרים 

 לאזט בשו"ט".

היה  הנכנסים  בין  יחידות.  היתה  בערב 
בחדרו   ושהו  ובנו  אשתו  עם  ברנובר  פרופ' 
קטן,  סידור  לילד  נתן  אד"ש  כשעתיים, 

להם   אמר  אד"ש  לביתו  הלך  )הם  כשאד"ש 
)לילה  נאטשי"  "ספקאיני  בפרוזדור(  עמדו 

 בערך.  3טוב( זה היה בשעה 

 , י"ט שבט 'יום ב

למנחה לא יצא. אחרי מעריב איחל לת' 
 אברהם סלומון החוזר לא"י נסיעה טובה.

 יום ה', כ"ב שבט

מכאן  פרופ'  נכנס  יחידות.  היתה  בערב 
וסיפר   דונין  ר.  נכנס  כשעתיים.  ושהה 

לפון מכ"ח לאד"ש,  שבאמצע יחידותו היה ט
הסתיימה   היחידות  שעה.  כחצי  שהה  הוא 

 . 3.45ב
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 ש"פ יתרו, כ"ד שבט, מבה"ח אד"ר

עם   הסתובב  הדברות  בעשרת  בקרה"ת 
 פניו לס"ת.

היתה התוועדות. אד"ש הסביר ענין שני  
לפי   מונים  שאנו  העיבור  בגלל  שזה  אדרים 

ב הפיגור  שנה  שכל  ויוצא  הלבנה   11חשבון 
ולכן כל שנתי  ים שלש מעברים השנה  ימים 

כדי שישתווה למחזור השנה של השמש, וזו  
להאיר  נברא  שהאדם  היות  לכאו"א  הוראה 
העולם, וקרה שאכל שתה ישן ועסק במסחר 
צריך,  שיהודי  כפי  לקדושה  העלם  ולא 
בתשובה  לחזור  צריך  שלא  אומר  והיצה"ר 
בעיבור   לומדים  אנו  וזה  העבר,  דבר  ובפרט 

ולעש  להשלים  שאפשר  תשובה. השנים  ות 
היה   אד"ש  בזה  מאד  האריך  אד"ש 

 בהתוועדות מאד בשמחה. 

 היה מאמר כעין שיחה. 

פרק י"ח פס׳ כ"ז מדוע   שיחה על פרש"י
מדוע  מסביר  ולא  ידוע  ענין  מסביר  רש"י 
צריך  היה  רבינו  שמשה  לנו  מספרת  התורה 
ועוד איך יתרו הלך לגייר   לשלוח את יתרו, 
והרי בגיור צריכים ג' והיה צריך לקחת איתו  
עוד שניים, ופה דיבר אודות גיור כהלכה ואיך  

 או  $25זה שרוצים לעשות גויים כיהודים ע"י  
בלי  אפילו  ללוד  כשבאים  זה  בלי  אפילו 
שהקב"ה   אומרת  הגמ'  והרי  אותם,  לשאול 
מניח תפילין ומה כתיב בהו "מי כעמך ישראל  
לכלול בתפילין  רוצים  וכאן  גוי אחד בארץ" 
של הקב"ה גם גויים והם נלחמים נגד הקב"ה 

 )אד"ש עשה עם ידיו חזק בתוך השיחה(. 

והמונע   שטחים  להחזיר  שרוצים  אמר 
כבר  ש היו  אחרת  לקחת,  רוצים  לא  הם 

שצריכים   אומרים  שבא"י  ואמר  מחזירים, 
להחזיר כדי לא להתערבב עם הערבים וכאן 
ומערבים   כיהודים  גויים  ומכניסים  באים 
שם   אד"ש  )הגויים(,  הערבים  עם  יהודים 
והרי   שותקים  הרבנים  מדוע  הדגש  בעיקר 

 כתוב בתורה "לא תגורו מפני איש". 

משקה לקחת  נ.    ניגשו  ליפסקר,  ז. 
הנוסעים לאה"ק להתחתן.  וויס  ומ.  שפירא 
ושאל  טוב  שם  ציון  לבן  משקה  בקבוק  נתן 
איפה י.י. העכט ולא היה, ונתן בקבוק משקה 
להרב   משקה  בקבוק  נתן  אח"כ  ש"ב.  לבנו 
מרובע,   היה  )הבקבוק  שז"ר  עבור  חדוקוב 
גם  נתן  ג׳ונסון.  ללויית  פה  שנמצא  יפה( 

קונין לפ.  משקה  הכניס    בקבוק  )כנראה 
של   לבריתו  נכנס  שבנו  היות  מע"ש  בקבוק 
אאע"ה( ואמר לו שיקרא לאביו ואד"ש נתן 
לו ג"כ לומר לחיים. אח"כ קרא אד"ש לאחיו  
שלמה )השליח בלוס אנג'לס( ונתן לו בקבוק  
משקה גדול. נתן ג"כ לר. דונין משקה ואמר  
לו שיעשה פארבריינגען בבהכנ"ס צ"צ בעיר 

לעק גם  משקה, העתיקה.  נתן  גרינברג  יבא 
עוד   יש  אם  השולחן  תחת  הסתכל  אח"כ 
משקה ולא היה יותר, רמז לליבל לאות איך  

 זה שאין.

יין,  שיהיה  אד"ש  אמר  זה  אחרי  שיחה 
גולדמן   לש.  יין  בקבוק  )חצי(  ראש   -ונתן 

הגמ"ח, שצריך להיות מלו"מ עבור הגמ"ח.  
דבר  ויאמר  שטריימל  שילבש  אמר  אד"ש 

סי והנ"ל  ולבסוף  תורה,  מחותנו  סיפור  פר 
למלו"מ   הבא  שבוע  יבואו  שכולם  אמר 
בהוספה   שיתנו  וכולם  בחיוך  הוסיף  ואד"ש 
לד.   גם  בקבוק  חצי  ונתן  שעברה.  משנה 

 רסקין עבור המלו"מ שבוע הבא לצא"ח. 

החל   למנחה  ידיו  נטל  שאד"ש  אחרי 
למחוא כפיים וכולם אחריו "כמופת הייתי".  

פת הייתי",  אחרי מנחה החל שוב לשיר "כמו 
שרו   כולם  לביתו  ללכת  מחדרו  וכשיצא 
בכל  כפיים  מחה  ואד"ש  "כמופת"  )כרגיל( 

 הדרך. 

ר'  חדוקוב,  לאד"ש הרב  נכנסו  מוצש"ק 
הם  )למחר  קזרנובסקי  והרב  כהן  יואל 
כהן   יואל  לר'  מסר  ואד"ש  לשז"ר,  נוסעים( 

 לקוטי שיחות חלק ו' שימסור לשז"ר.
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 יום א', כ"ה שבט

נכנס מעריב  ואד"ש   אחרי  דונין  ראובן 
אמר לו בעברית )כפי שהם מדברים ביניהם  
ושיהיה   שוב  בקרוב  "שנתראה  תמיד( 

 בשמחה וטוב לבב בלי תירוצים".

היתה יחידות, בין הנכנסים היה רבה של 
כשלשת  ושהה  גרוסמן  הרב  העמק  מגדל 

 לערך. 3.30רבעי שעה. יחידות הסתיימה ב

 יום ג', כ"ז שבט 

ב עמד   6.30בערב  מביתו  חזר  כשאד"ש 
והתכופף   מבוכרה  רפאל  חכם  בפרוזדור 
)לשלום(, אד"ש שם ידו על הלב והחזיר לו  

 עם ידו לשלום. 

בשעה   לביתו  חצות   1.00כשהלך  אחר 
לערך, דיברו עמו משפחת מיעבסקי, האשה, 
 הבן והחותן ש.ב. ליפסקר היות ובעלה חולה. 

 יום ד', כ"ח שבט

 לא יצא למנחה.

 שבטיום ה', כ"ט 

בחומש   הזמן  כל  הסתכל  קרה"ת  אחרי 
 שאומר תהילים(. -ובמפרשים )ולא כרגיל 

 

 יום ועש"ק, ר"ח אד"ר 

ב ו  11.10הגיע  יצא   5לערך  אח"ז  דק' 
לקרה"ת בזאל. אחר קרה"ת שאל ד. רסקין 
שאחרי  הקדיש  לומר  האם  אד"ש  את 
הקריאה )כנראה התבלבל( ואד"ש שאלו אין  

ולא וענה שיש רק לקרה"ת  לתפילה,   מנין? 
ואד"ש אמר מה זה שייך למנין ואמר שיאמרו 
אחת.   אשה  עם  דיבר  בפרוזדור  קדיש. 

 בגעה"ת שוחח עם הבן מיעבסקי.

מוקדם  הביתה  הלך  אד"ש  שבת  בליל 
 .8.05מהרגיל, בשעה 

 יום א', ב' אד"ר

 לא יצא למנחה.

היתה יחירות בערב. בין הנכנסים היה גם  
אוויסש(  "ביליונר" שנדב את בית חב"ד )ליוב

מזהב   מפתח  לאד"ש  הביא  הוא  בקליבלנד, 
הוא   אד"ש,  בחדר  תמונות  עשו  הבנין,  של 

דק' ויצא מאד מרוגש. נכנס   30שהה בפנים כ
כ ושהה  קרסיק  אליעזר  יחידות   25גם  דק'. 

 אחר חצות.  1.50הסתיימה ב

 יום ד', ה' אד"ר

 לא יצא למנחה.

 יום ה', ו' אד"ר 

)עם המנין לקרה"ת  בא  לא    לא  הרגיל(. 
 יצא למנחה.

היה  הנכנסים  בין  יחידות.  היתה  בערב 
והראה   בבריה"מ  מביקור  שבא  ליווי  הרב 
ומציון  ר' לוי"צ  לאד"ש תמונות מציון אביו 

  3.00הרבי נ"ע )רש"ב(. היחידות הסתיימה ב
 לערך. 

 יום א', ט' אד"ר 

בערך בא לאד"ש ה"בעלזער" רבי   8.20ב
עם   יחד  שעה  כחצי  יו מחסיד  15ושהה 

חינוך,   על  עמו  דיבר  אד"ש  החשוביםץ 
יצא   אד"ש  בעלז.  אדמו"רי  תורות  הדפסת 

 .770ללוותו עד פתח 

אח"ז החלה יחידות. בין הנכנסים היה גם 
יועץ המשפטי של משרד הבטחון בא"י ושהה  

 בחדר כשעתיים.

 יום ב', יו"ד אד"ר

מ.  לחתן  הסידור  מסר  למנחה  בצאתו 
 וויס. 

 יום ג', י"א אד"ר 

 יצא למנחה.לא 
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 יום ד', י"ב אד"ר

 לא יצא למנחה.

 יום א', ט"ז אד"ר

ללויית הרבנית העכט   1.30ב יצא  בערך 
ידיו   )אמם של הרבנים העכט(, אחרי שנטל 

 סענט שהיו על הקרקע. 10הצביע על 

בערב היתה יחידות. בין הנכנסים היה א.  
פורמט  תניא  לו  נתן  ואד"ש  )וחצי(  טאובר 

ש  כחצי  בחדר  שהה  היחידות  כיס,  עה. 
 לערך.  1.50הסתיימה ב

 יום ג', ח"י אד"ר 

צוקערמן   3.05ב הרב  ללויית  יצא 
 )לשעבר רב בבאפלו(. למנחה לא יצא.

 יום ה' כ"ף אד"ר

בערב היתה יחידות. בין הנכנסים היה גם 
ליובאוויטש   מוסדות  עבור  שנתן  מליונר 

ביטש   )בהשתדלות   750במיאמי  דולר  אלף 
צא מהיחידות היה  שלום בער ליפסקר(, וכשי

ב הסתיימה  יחידות  בהתרגשות.    2.20מאד 
 לערך. 

 יום ועש"ק, כ"א אד"ר 

ש.   החתן  אליו  ניגש  למנחה  כשיצא 
לייקין )מתחתן ביום א'( ואמר לאד"ש שהוא  
מתחתן )התכוון לבקש הסידור( אד"ש ענהו  
אמר  שלא  והיות  ומוצלחת"  טובה  "בשעה 
לפני  מנחה  אחר  קיבלו.  לא  הסידור  שרוצה 

בנימין  שא ר'  זאת  אמר  לחדרו  נכנס  ד"ש 
 לאד"ש ואד"ש נתן לו הסידור. 

 יום א', כ"ג אד"ר 

 . 12.45בערב היתה יחידות שנמשכה עד  

 יום ב', כ"ד אד"ר

בדרך למנחה שוחח עמו גנזבורג עד ליד 
 שולחנו של אד"ש )למנחה(. 

 יום ג', כ"ה אד"ר 

ב כ  1.10בא  ולאחר  יצא   10לערך  דק' 
 ללויית הרב מיעסקי. 

 ום ד', כ"ו אד"רי

ש.  נכנס לחדר אד"ש הרב  אחרי מעריב 
 עלברג ושהה בחדרו כשעתיים.

יצא   9.35ב אד"ש  מוזר,  מקרה  קרה 
ע"י   נעמד  בידו,  והאבנט  מחדרו עם הסידור 

כרגיל, שם הסידור על השולחן החל    -מקומו  
ולאחר  השעון  על  הסתכל  האבנט  לסדר 
שהיו  הבחורים  לחדרו.  נכנס  אחדות  שניות 

נבהלו ובפרט הבחורים שיושבים על    במקום
ניגש   א'  עליו.  מתפלל  שאד"ש  השולחן 
קודם   שעה  התפללו  )כבר  התלבט  לעמוד, 
והלך.   אז לתפילה(,  יצא  ואד"ש  לכן מעריב 
שונים  היו  אד"ש  שפני  אומרים  בחורים 
מתמיד. פתרון עד כעת עדיין לא יודעים )בלי 

 אחריות כלל וכלל איך היה המעשה בדיוק(. 

 , כ"ז אד"ריום ה'

ב.  ר'  אד"ש  לחדר  נכנס  מעריב  לאחר 
 גורודצקי שחזר משליחות אד"ש בתבל. 

 ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אד"ש 

גדולה   שקלים  שפ'  הסביר  בהתוועדות 
משאר הפרשיות, אפילו מפ' זכור שאומרים  
יום, שממנה היו מקריבים את ה"תמיד"  כל 

 פעמיים בכל יום.

הקב"ה להראות  צריך  היה  מדוע  הסביר 
למשה מטבע של אש, מילא מנורה כי היה בה  
קידוש   וכן  התקשה,  ולכן  פרטים  הרבה 
היה קשה   מה  אבל  וקדש,  ראה  כזה  החודש 
על   מראה  אש  והענין,  השקל?  במחצית 
ואדם צריך לתת נדבה עם כל הלב  חמימות 
וכל החמימות, ולכן הראה למשה "מטבע של 

ה הזכיר  ראשי אש".  שמשה  בו  שכתוב  זהר 
הסופי  וכן  החודש,  שקלים  מנורה  תיבות 

 תיבות הם משה.
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 היה מאמר כעין שיחה ד"ה "כי תשא". 

שכעת   ואמר  יהודי  מיהו  אודות  דיבר 
וזאת   ל"הסדר"  ילכו  ישיבה  שבחורי  רוצים 
על  מגיבים  אינם  הישיבות  שראשי  בגלל 
מיהו יהודי ואומרים שאין מענינם להתעסק  
את  מהם  לקחת  רוצים  ולכן  בפוליטיקא 
שולחים   שהם  אמר  גם  אד"ש  תלמידיהם. 
לצעירות ובעיקר ספרדיות שלא יביאו ילדים  

)יות אומרים לעולם  גם  הם  משניים(,  ר 
שצריך להחזיר שטחים בשביל לא להתערב 
גויים  ומערבים  באים  ופה  ערבים,  עם 

 כיהודים. 

נתן בקבוקי משקה לר' אבא פליסקין, ר'  
ש"ב  מרוסיה,  שבא  יהודי  חאנין,  חייקל 
פבזנר   הלל  ר'  במיאמי(,  )שליח  ליפסקר 
הרב   הרבנים(,  אגודת  כינוס  בשביל  )שבא 

בחמד )רב  ה"דינער"  קרול  עבור  גם  נתן   ,)
רוסיה.   עולי  עבור  במוצש"ק  להיות  שצריך 
אמר שבפורים יחלקו ]משלוח מנות ומתנות 
של   גדולה  שיותר  מה  לכמות  לאביונים[ 
יהודים, ומסר בקבוק משקה לר' דוד רסקין  
אבא  לר'  קרא  בהענין.  המתעסקים  עבור 
פליסקין ונתן לו המזונות, נתן בקבוק משקה 

 ה.לזלמן גורארי

 אחרי מנחה החל לשיר "ניעט ניעט".

 יום א', אדר"ח אד"ש 

ל מסיבה  עשו  מהמגבית    17בערב  איש 
למען א"י, ואח"ז נכנסו ליחידות. אד"ש אמר  
להם שיוסיפו על עצמם ענין ביהדות, וכן גם  
שיוסיף   מחליט  בבוקר  כשקם  עושה  הוא 
מזה   והתפעלו  אתמול  עשה  שלא  בדבר 

להם אומרים  שתמיד  כיון  דברים   מאודף 
אומר  וכאן  עושה,  לא  האומר  אבל  לעשות 
שהו   הם  עושה,  הוא  גם  שכך  במפורש 

 ביחידות כשעתיים )הנ"ל שלא באחריות(.

 אח"ז היחידות המשיכה. 

ש"ב  ביקשו  ממיאמי  שמליונר  שמעתי 
ולא  תפילין  להניח  רבות  פעמים  ליפסקר 
רצה, ובימים אלו צלצל הרב חדוקוב בהוראה  

שיני ליפסקר  לש"ב  תפילין.  אד"ש  איתו  ח 
פעמים   מס'  שביקרו  )מכיון  התפלא  ש"ב 
אותו   ופגש  שוב  אליו  הלך  אבל  וסירב( 
אמר   ראהו  שהגביר  ואיך  ידידים,  במסיבת 

 שרוצה להניח תפילין. זה היה פלא גדול. 

להודיע   ביקש  שאד"ש  ג"כ  שמעתי 
למליונר היות וכל שנה נותן כסף בסכום גדול  

תן לה,  לגולדה מאיר עבור א"י שהשנה לא י
לו   לומר  שידאג  ליפסקר  לש"ב  זאר  ומסרו 

אלף    750זאת, וש"ב אמר לו מכיון שנתן כעת  
עבור  כדאי שיתן  לא  לכן  ליובאוויטש  עבור 
א"י, והמליונר ענהו שגם הוא חשב ע"ז ולא 
שבאותו   ש"ב  לו  ואמר  להתחמק,  איך  יודע 
יום שהיא תבוא שיסע מהמקום ויאמרו היות 

אי אפשר לתת. וכן    שהוא )הגביר( איננו לכן
המדינה  את  עזבו  ש"ב(  )גם  ששניהם  היה 
אחריות  )בלי  באה  שהיא  יום  באותו 

  הסיפורים הנ"ל(.

 יום ב', בדר"ח אד"ש

ג.מ.   של  אשתו  עמדה  מעריב  אחרי 
, אד"ש שאלה משהו, אח"ז קרא 770גרליק ב

 לה ודיבר עמה כמה דק' בגעה"ת.

 יום ה', ד' אד"ש

 היתה יחידות.

 ד"שיום א', ז' א

הקטן   בנו  עם  אחד  יהודי  עמד  בבוקר 
מכה  קיבל  והילד  היות  זליגסון  לד"ר  וחיכה 
זה   האם  ושאלם  אותם  ראה  אד"ש  במצח, 

 ממלחמת אחים )אד"ש שאל זה בחיוך(. 
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 יום ב', ח' אד"ש 

כשאד"ש יצא ללבנה ראה את חכם רפאל 
מדוע   שאלו  ואד"ש  מעיל  ללא  הפתח  ליד 

 אינו לובש מעיל?

 אד"שיום ד', יו"ד 

לפני שהלך לביתו דיבר עמו ד"ר ריכלער 
לח.מ.ר.  בנוגע  הפרטים  כל  לאד"ש  ומסר 

 ואמר לו שיבואו כל יום לראות מה המצב.

 יום ה', י"א אד"ש, תענית אסתר 

)כמדומה  לביתו  מעריב  אחרי  הלך  לא 
אח"ז לאד"ש(  אוכל  אלוף    שהכניסו  נכנס 

פיקוד המרכז מר גנדי ואשתו וחיים טופול, 
 ושהו בחדר כשעתיים. 

 יום ועש"ק, י"ב אד"ש

אחר מנחה ד"ר … ניגש לאד"ש בגעה"ת  
ומסר מה שהרופא אמר, ואד"ש איחל לו א  

 פריילעכן שבת און הערן בשו"ט.

 ש"פ ויקרא, פ' זכור, י"ג אד"ש 

זכור,  מעלת  הסביר  התוועדות.  היתה 
ג'   אמר אחרי  מאמר.  אמר  אד"ש  שיחות 

 לחכם רפאל שישיר "אתם שלום".

 מוצש"ק, ליל פורים 

כסף.  בנרתיק  מגילה  עם  למעריב  ירד 
 כשהכו את המן אד"ש הכה ברגל אחת.

 יום א', פורים 

בידו.   10ירד בשעה   והמגילה  טו"ת  עם 
עמד א' )לא משלנו( עם זקן מלאכותי ואד"ש  

 חייך אליו. 

נסע עם   זמן קצר לאחר התפילה  לביתו 
בימיו"  "יפרח  שרו  מביתו  כשחזר  המגילה, 

 ועשה עם ידו להגברת השירה.

 למטה.  3.15מנחה ב

להתוועדות.    9.00בשעה   ירד 
ההתוועדות הועברה נוסף לשידור הרגיל גם  

 .W.E.V.Oברדיו 

יהודי כמעט שלא   חינוך. מיהו  על  דיבר 
 הזכיר.

חשובים   אישים  הרבה  היו  בהתוועדות 
רת לוס אנג'לס, אד"ש נתן  ביניהם ראש משט

לו בקבוק משקה והוא אמר שהוא רוצה לתת  
לרב רייטשיק, אד"ש אמר לו באנגלית אתה  
אדם עשיר והוא נתן לאד"ש את ידו ואמר א  
יישר כח ושוב אמר שרוצה משקה עבור הרב 
רייטשיק ואד"ש אמר לו לזה אני כבר אדאג, 
לו  ונתן  רייטשיק  להר'  אד"ש  קרא  אח"כ 

ה אח"כ האיש ההוא רמז לאד"ש  בקבוק משק
לו   נתן  ואד"ש  הבקבוק  פקק  קיבל  שלא 
הפקק, היה שם עוד פקק ואד"ש נתן לו גם  
על  הכריז  אד"ש  בחיוך.  השני  הפקק  את 

 שקי מעטפות. 5מגבית וירד מהבימה עם 

 יום ב', ט"ו אד"ש

שבאו   האורחים  עבור  יחידות  היתה 
 לפורים.

 ש"פ צו, פ' פרה, כ"ף אד"ש 

 ד. אד"ש התווע

 יום א', כ"א אד"ש 

 היתה יחידות שנמשכה עד… 

 יום ד', כ"ד אד"ש

כ ושהה  לביתו  נסע  מעריב  דק'   5אחר 
וחזר )אומרים שנסע לברך את הרבנית ליום 

 הולדתה(. 

 יום ה', כ"ה אד"ש 

משם   לביתו  נסע  למקוה  נסיעתו  לפני 
 למקוה ומשם אח"ז נסע לאוהל. 
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כ"ז אד"ש, מבה"ח  פ' החודש,  ש"פ שמיני, 
 ניסן 

פר'   מעלת  הסביר  התוועדות.  היתה 
החודש שמדברת על למעלה מהטבע משא"כ  
דיבר   מהגשמיות.  מדברים  פרשיות  הג' 
אודות מיהו יהודי שכמה החליטו להשאר על  
מכסא   גדול  שכסאו  חושב  והוא  הכסאות 
פחד   שיפול  זמן  ויבוא  כביכול,  הקב"ה 
היהודים עליו ועל משרתיו שלוחיו. אמר גם  

נה לזכות יהודים במצה שמורה  שיוסיפו הש
ובריבוי רב ועצום, ואמר שהאחראי ע"ז יגש 
למתעסקים,   ויחלק  משקה  בקבוק  לקחת 
הרב חדוקוב רמז לד. רסקין שיקח, אד"ש מזג 
מצוה  הבר  בנו  האם  שאלו  אח"כ  לחיים  לו 
כאן? והוא ניגש לאד"ש, אד"ש לקח בקבוק 
אחר ומזג שוב לר' דוד לחיים ואח"ז מזג לבנו 

לעוד  ונת משקה  בקבוקי  נתן  הבקבוק.  לו  ן 
ובנו של   גולדמן  שני בר מצוה, לבנו של ש. 
פראגר. נתן עבור המתעסקים למסיבת בית  
לכל  ונתן  להתקיים  שצריכה  רבקה 
המתעסקים, למ. ריבקין משקה ומזונות, פ. 
קונין וג. רובשקין. אח"כ לא הספיק המשקה 

לס.   לויטין,  לב.  יין  בקבוקי  ונתן 
היכן מינקאוויט שאל  אד"ש  זגלדמן.  ש.  ש, 

רמז  משקה.  בקבוק  לו  ונתן  לרר  מנחם 
לו   ונתן  בנו  עם  שיגש  ברנובר  לפרופסור 
בקבוק משקה ומזג לו ולבנו לחייםף ונתן לבן  

 המזונות שלו שהיו במפית.

 יום א', כ"ח אד"ש 

למאיר  איחל  מנחה  אחרי  למטה.  מנחה 
לא"י  שחוזר  געה"ת(  ליד  )שעמד  פרידמן 

לו   ונתן  טובה,  שיחלק    720נסיעה  ל"י 
במצה   יהודים  "לזכות  בענין  למתעסקים 

 שמורה". 

היה  הנכנסים  בין  יחידות,  היתה  בערב 
פרופסור ברנובר אשתו ובנוף הבן יצא לאחר  

דק' והם נשארו בחדר אד"ש כשעה ושלשת    5
 י.רבע

 יום ב', כ"ט אד"ש

בשעה   הגיע  נסע   1.00אד"ש  לערך. 
לערך )כשגשם שוטף מלווהו(,    3.50לאוהל ב

 דק' אחרי השקיעה.  45וחזר כ
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 יום ג', ל"ג בעומר תשל"ו 

 

לסדר  ההחלטה  היתה  אייר  ב'  ביום 
ב' השבועות עבדו    התהלוכה. לאח"ז במשך 

הכי   באופן  וכו'  הבחורים  וכל  היונגעלייט 
נפלא, גם בנוגע להשגת ילדים וילדות )היינו 
הקישור עם בתי ספר וכו'(. הי' קצת עגמ"נ,  
כי המתנגדים השתדלו אפצוריידן כמה בתי 
בקצתם.   והצליחו  ישתתפו,  שלא  ספר 
קאני   אפגעדונגען  האבן  מהנ"ל  אחדים 

בשביל   הבתי  איילאנד  והזמינו  בעומר,  ל"ג 
 ספר לחוג ל"ג בעומר אצלם. 

ב',  ביום  ה"פארקאסט"  באשר  לפועל 
ערב ל"ג בעומר, הי' שירד גשם בל"ג בעומר,  

 ביטלו כו"כ בתי ספר ההליכה למקום הנ"ל. 

בנוגע  במיוחד  שעבד  "וועד"  הי'  כן 
איסטערן  את  לסגור  רשיונות  לקבלת 

וכ ומדריכות  מדריכים  לארגן  ו',  פארקוויי, 
 מ'האט געארבעט אויסערגעוויינלעך גוט. 

כפי שכתבתי, ביום ב' הי' ה"פארקאסט" 
ויעקב העכט הכניס פתק לכ"ק  שירד גשם, 
ובפרט   בכלל,  הפאראד  הצלחת  בעד  אד"ש 
בנוגע למזג האוויר שיהי' טוב, וצירף דמי פ"נ 
סכום של ל"ג דאלאר. ביום ב' הודיע אד"ש  

וידיעה   בהפאראד,  להשתתף  זו  שמקווה 
 הוסיפה במרץ העבודה. 

איפה להעמיד הבימה   -כן היתה שאלה  
עבור כ"ק אד"ש? והיו בזה ג' הצעות: א( ע"י 

מול  770 בהאיילנד  ב(  יותר   770,  קרוב 
דקינגסון  הכביש  במרכז  ג(  להכביש, 
ואיסטערן פארקוויי. ח. הציע ג' הצעות הנ"ל 

 .770לכ"ק אד"ש, ובחר שיהי' ע"י 

"פלאטס" כרגיל, בליל ל"ג בעומר בנו ה
אני  הבוקר ממש.  הלילה עד  כל  בזה  ועסקו 

לראות הנעשה כאן    5:30בשעה    770באתי ל

ירד גשם חזק, וביקשו שאטלפן    6וכו', בשעה  
בשעה   רחמים,  לעורר  אד"ש  כ"ק   7לבית 

יצאה השמש, אבל רבע שעה אח"ז שוב ירד 
זיינען   הערצער  אלע  און  חזק,  גשם 

הורים צריכים  ארויסגעפאלן, כי זהו הזמן שה
לשלוח הילדים, ואפילו אם לאחרי זה ישתנה 
מזג האויר לטוב, אלא לא ישלחום וכו'. ועזר 

איז געווארן בעסער. לפועל    8ה' אשר בשעה  
לשלוח   חששו  שההורים  מקומות  כמה  היו 

בשעה   השמים   9הילדים.  נתעבה  שוב 
לי   אמרו  וטאני  סאקסון  וטשיף  בעננים, 

 רד גשם.שצריכים לעשות משהו שלא י

 . 9:45בשעה  770כ"ק אד"ש בא ל

סגרו את איסטערן פארקוויי   9:30בשעה  
התחילו   הבאסעס  יארק.  ניו  עד  מאלבאני 

הגיעו כבר מספר   11, בשעה  10להגיע בשעה  
בשעה   מהתלמידים,  ר'   11:15חשוב  הציע 

משה פנחס הכהן כ"ץ שכל הכהנים יברכו את 
 העם בברכת כהנים, וכן עשו. 

אד"ש  יצ  11:30בשעה   עמו  א  וביחד 
ברקיע אמצע  השמש  עד  השמש  זרח  וכן   ,

והרגשנו  עננין,  באו  שוב  שאז  התהלוכה, 
טיפות מים, וניגשתי ליעקב העכט ואמרי לו 
ואמר  תצא,  שוב  שהשמש  ברכה  שיבקש 
"זיכער  ישמע  אד"ש  אשר  באופן  רם  בקול 
וועט די זון באלד ארויסקומען" ואחרי כמה  

 רגעים איז געווארן ליכטיג. 

מחמשת  יותר  השתתפו  הרשימה  כפי 
אלפים ילדים וילדות כ"י, כן הי' מספר גדול  
בימה   על  עמד  אד"ש  ספעקטייטארס.  של 
נמוכה   יותר  בימה  ועשו  עצמו,  בפני  גבוהה 

 בשביל יעקב העכט.
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פעמים  בשלשה  אמר  השיחה  את 
 )חלקים(.

התהלוכה.   החלה  השיחה  לאחר  תיכף 
שי'  אלי'  הלך  האמריקאי  דגל  לאחרי 

פסקער עם הדראמערס שלו, כשעברו ע"י  לי
אד"ש עמדו שם רגעים אחדים, אד"ש נהנה  

עשו   שלהם.    - "פלאטס"    15מהשפילעריי 
כשעברו   טוב.  ותוכן  למאוד  עד  יפים 
אחדים   רגעים  עמדו  אד"ש  ע"י  ה"פלאטס" 
ומהרבה מהם  הכל,  את  לסקור  שיוכל  בכדי 
און   רוח  הנחת  געזען  מען  האט 

מהם  לכמה  ער   צופרידענקייט.  האט 
 געפאטשט מיט די הענט לסימן של נחת.

 ה"פלאטס" שהיו: 

בנו   אצלו  קאלעדזש,  כמו  בנין  בנו  א( 
אחד   עמד  הקאלעדזש  של  הפתח  ע"י  טנק, 
חזידים שני  ואצלו  היפי  של   בציור 
ללמוד  שיסכים  בעיקר  עמו,  שמתעסקים 
בישיבה, ובנו גם בנין כמו ישיבה וע"י עומד  

 בחור ועשו שלט "וואן וויי לישיבה". 

ילדים,   של  שינה  חדר  שלימה:  דירה  ב( 
אל"ף הכותל  טשארט,  -על  פען בי"ת    פליי 

(Playpen)  בלאקס עם  אחד  ילד  ישב   ובו 
וואסער   נעגל  המיטה  ואצל  מיטה  א"ב,  של 
וכשהפלאט עבר ע"י אד"ש נטל הילד ששכב  
ובו   אכילה  חדר  וואסער.  נעגל  המיטה  על 
טשיז,   כשר  כתוב  המאכל  ועל  פתוח  מקרר 
לא   זה  )כל  תנור  כן  וכיו"ב,  קרים  אייז  כשר 
שלקחו   אמיתיים  ותנור  מקרר  אלא  דוגמא 
אשה   כמו  אחד  עמד  בו  מקום(,  מאיזה 

אח"ז שמבשב במטבח.  טלפון  גם  עשו  לת. 
ליווינג רום ובו ארון גדול של ספרים, שולחן 
ולידו ישב אחד ולמד גמרא. זה הי' יפה מאוד  

 ואד"ש נהנה מזה מאוד. 

יום  סדר  פארקוויי  אשען  עשו  אח"כ  ג( 
בבוקר   שעומד  איך  ראו  ישיבה,  בחור  של 
ולומד   מתפל  אח"כ  וואסער,  נעגל  ונוטל 

וא  זיך,  שפילן  לישון.  בחדר,  הולך  ח"כ 

אד"ש   ע"  עבר  זה  שישן    - כשפלאט  זה 
אד"ש   ושאל  )קישן(  כר  לו  הי'  לא  במיטה 

 איפה הכר שלו. 

ד( בנות חב"ד עשו "גלאב" של העולם,  
ע"י   אשר  והסבירו  ש"ק  נרות  צידיו  ומשני 

 הדלקת נר ש"ק ווערט ליכטיג בכל העולם. 

תורה   מבצע  של  פלאט  ציורים    -ה( 
ל מצבים אלה האדם  שונים בחיי האדם, ובכ

על   מחכה  ואחד  סטאפ  באס  עשו  לומד. 
שעובד  איכר  ולומד,  ספר  לו  ויש  הבאס 
ולומד,  חיים(  עופות  )והביאו  שלו  במשק 
על   שעומד  ישראלי  כמו  לבוש  צה"ל  חייל 

ומאחורי   אצלו  וטנק  ווייערהגבול   הבארבד 
(Barbed Wire  ) שעשו יושב ערבי והחייל

 לומד. גם מזה נהנה מאוד. 

עשו דוגמא   -לאט מפעולות צאגו"ח  ו( פ
קטנה מהטנק של אד"ש, יפה מאוד ומדוייק 
ועליו   גדול  שיחות  לקוטי  של  ציור  מאוד, 

 .כתר גדול מאוד

ז( הרוסישע עשו ציור כמו שעומדים על  
בבוטקע  רוסי  ושומר  רוסלאנד  של  הגבול 
ולומדים  יושבים  משם  וכשיוצאים  שלו, 

 בחדר.

השבוע   ימי  מכל  אחד  פלאט  כמו   -ח( 
 שהי' בפעם האחרונה )תשל"ג(.

בנ"י בונים את פיתום   - ט( יציאת מצרים  
על   ושקם  מצרים  יציאת  אח"כ  ורעמסס, 

 שכמם והמטרה קבלת התורה.

 יפה מאוד.  -י( עשו מעשה של רשב"י 

"סוכה אן    - יא( השלוש רגלים, ולסוכות  
שטארק  רבי  דער  האט  דא  ווילס". 

 געשמייכלט.

עשר עשו  רבקה  בית  ספרים יב(  ה 
גדולים, ועל ידם עומדות תלמידות והי' כתוב  
ותניא  חז"ל  ומאמרי  הפסוקים  עליהם 

 יפה מאוד. -שצריכים ללמוד בע"פ 



 ה'תשפ"ב ב' אלול   •  סלוניםשיחיו  חי' מושקאוישראל   נישואיתשורה מ
 

77 

 יג( טנק אחד כמו תפילין של ראש.

לתת   ובכדי  גדול,  פושקע  צדקה  יד( 
צדקה צריכים לעלות בסולם, ואחד עמד על 
וכשעבר ע"י אד"ש   גדול,  הסולם על מטבע 

 ע בקופה.הניח המטב

תלמידים  קבוצת  סידר  דוכמאן  מענדל 
של  יוניפארמס  לבשו  והם  ממוריסטאון, 

 מארטשערס.

לרוב הילדים וילדות עשה כ"ק אד"ש עם  
 ידו ובחיוך. 

אחרי גמר התהלוכה טרם שירד מהבימה 
 אמר בהמיקרופון "לשנה הבאה בירושלים". 

ובשעה    2בשעה   למקוה,  נסע    4לערך 
לנסוע   וביקש  לאוהל,  אבל נסע  להפארק 

חזרו    3:30כשהגיע לשם לא מצאם, כי בשעה  
בשעה   חזר  מהאוהל  למקומותיהם.  כולם 

ערבית, ואח"כ נסע    9:30, מנחה, ובשעה  8:45
 לביתו. 

כשהשמש זרחה בקראון הייטס ירד גשם 
גדול במאנהעטן, כך אמרו לי המשטרה כי הם  
טלפנו מק.ה. לשם וסיפרו להעדקווארטערס  

כע ממשיכה  להפארק, שהתהלוכה  ת 
איך אפשרי לעשות תהלוכה   ושאלום משם 

 -כעת הלא יורד גשם חזק, וענו להם מק.ה.  
בעיני    כאן גם  לפלא  והי'  זורחת.  השמש 

הנכרים, ואחדים מהם אמרו שזהו מופת גלוי  
 מהראביי. 

בטלויזי התהלוכה  את  היו  הראו  וכן   ,'
 תמונות בהרבה עיתונים, גילוי אלקות.
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 חדשות מבית חיינו  –  אב תשל"ח-חודש מנחם

 

 ר"ח  –ו' א' מנ"א 

לערך,   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
ך זמן נכנס לקרה"ת,  שנכנס לחדרו ולאחר מ

ילדים וילדות לתת    בכניסתו נתן כסף לכו"כ
צדקה. בליל שב"ק נכנס לתפלה למטה. הלך  

 דקות לאחר התפלה. 10-לביתו כ

 שב"ק פ' מטו"מ 

בשעה   מביתו  הגיע  לערך.   9.50אד"ש 
בס לתפלה  בקרה"ת ונכנס  הש"ץ.  חזרת  ף 

בשעה   לביתו  הלך  מנחה    3.10ישב.  לערך. 
בזמנה. לאחר מנחה ישב ואמר "פרק" )ב'(.  

שכח והתחיל לשתות    מעריב בזמנה, המבדיל
מן הכוס, אד"ש הביט עליו והגיב בתנועה של 
תמיהה, מיד נזכר המבדיל ונתן לילד לשתות, 
לאחר  לביתו  נסע  מאוד.  וחייך  הביט  אד"ש 

 דקות. 30-כ

 א' ג' מנ"א

לערך.   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
בשעה   לכמה    3.25מנחה  כסף  נתן  בכניסתו 

חזר   ערב  לפנות  צדקה.  לתת  מביתו ילדים 
הולך   ומשם  ברוקלין  עד  נוסע  )אד"ש  ברגל 
ברגל( והחזיק בידו הק' כמה ספרים. מעריב  

 בזמנה. 

 ב' ד' מנ"א 

בשעה   מביתו  הגיע  נכנס   10.05אד"ש 
לקרה"ת,  נכנס  זמן  משך  ולאחר  לחדרו 
בכניסתו נתן כסף לילד לתת צדקה ואמר לו  
שפרה  הגב'  את  בירך  מנחה  לאחר  ַאדיינק! 

ו גלומבוביץ  טובה  תחי'  בנסיעה  בנה  את 
ולשמיעת בשו"ט, כן בירך את הבן להצלחה 
צירף  שאד"ש  סיפרה  )היא  בלימודים. 
בתשובה על פתקה, סכום כסף לתת למטרת  

כן   ובארה"ק.  ביניים(  )תחנת  צדקה בהולנד, 
הבמ"צ   חתני  בעד  דולרים  לה  צירף 
)היתומים( דולר לכל אחד(. לפנות ערב חזר 

ע"י   ברגל.  א  770מביתו  א'  עצר  ותו 
מעריב   זמן.  משך  אתו  ודיבר  מהשוטרים 

 לערך.  12.00בזמנה. נסע לביתו בשעה 

 ג' ה' מנ"א

לערך.   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
מנחה בזמנה. לאחר מנחה בירך לנוסעים לא'  
בירך בנסיעה טובה ולשמיעת בשו"ט, הנוסע  
אמר משהו לאד"ש, ואד"ש ענה לו שיהי' לו  

פנה   ובירך  נחת מהילדים. אח"כ  נוסע  לעוד 
מעריב   בשו"ט.  ושיהי'  טובה  בנסיעה  אותו 

 .12.10בזמנה. נסע לביתו בשעה 

 ד' ו' מנ"א

לערך.   10.30אד"ש הגיע מביתו בשעה  
מנחה בזמנה. בכניסתו נתן כסף לכמה ילדים 
לתת צדקה. לפנות ערב כשנסע לביתו, ע"י  

הושיט לו א' את ידו לשלום,    770הפתח של  
עמדו המכונית  מהן    ע"י  אחת  נשים,  כמה 

ניפנפה ביד לשלום לאד"ש, אד"ש הניף אף 
ברגל.  מביתו  חזר  לעברה.  הק'  ידו  את  הוא 

 מעריב בזמנה. 

 ה' ז' מנ"א

לערך,   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
ולאחר משך זמן נכנס לקרה"ת  נכנס לחדרו 
בכניסתו נתן כסף לילד קטן לתת צדקה וחייך  

כניסתו נתן  לערך, ב  3.35אליו. מנחה בשעה  
כסף לכו"כ ילדים וילדות לתת צדקה. לפנות 
נסע   בזמנה.  מעריב  ברגל.  מביתו  חזר  ערב 

 לערך. 12.00לביתו בשעה 
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 ו' ח' מנ"א 

לערך.   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
ג"ע  בזאל ע"י  נעמד  אד"ש  קדושה  - אמרו 

למטה.   ירד  לקב"ש  קדושה.  ואמר  התחתון 
 דקות לאחר התפלה.  35-הלך לביתו כ

 שב"ק פ' דברים )ט' באב( 

בשעה   מביתו  הגיע  לערך.   9.35אד"ש 
חזרת   שלאחר  קדיש  באמצע  לתפלה  נכנס 
הש"ץ. בקרה"ת ישב. קראו בס"ת של משיח. 

ל"ג  הודיע הרי  3.00מספר דקות לפני השעה  
מנחה.   להתפלל  להיכנס  עומד  שאד"ש  שי' 
בזריזות הכינו את הזאל לתפלה, ואד"ש נכנס  
לאחר מספר דקות. הי' מנין מצומצם, ואד"ש 
קראו   הנוכחים.  על  פעמים  מספר  הביט 
בס"ת של משיח, ואד"ש עלה לתורה. לאחר  
התפלה יצא אד"ש ולא אמר "פרק". ולאחר 

ח לביתו.  והלך  מחדרו  יצא  דקות  זר  מספר 
בשעה   מעריב    7.45מביתו  לתפלת  לערך. 

צאת  לאחר  זמן  משך  למטה  לזאל  נכנס 
בתפלה  גומי.  בנעלי  לבוש  כשהוא  השבת, 
ישב ע"ג הארגז המיוחד לט"ב. לאחר שמו"ע  
ניגש אליו הרב"ק שי' עם שתי נרות ואד"ש  
בירך על מאורי האש. )הביט בשתי ידיו הק'(  

ל  אד"ש המתין, והביט לעבר הקהל שיברכו ע
האש. אח"כ ישב והבע"ק התחיל לומר איכה  
קם   וקינות  איכה  לומר  כשסיימו  וכו', 
לאחר  בעמידה.  התפלה  את  וסיים  ממקומו 
התפלה  זמן  על  להכרזה  המתין  התפלה 
ברמקול   הוכרז  זמן  לאחר משך  ורק  בבוקר, 
כ"כ   נשמע  לא  שזה  והיות  התפלה,  זמן  על 
ברור, הביט אד"ש לעבר הרב"ק והנ"ל אמר 

את   )לו  ועלה 10.00השעה  יצא  ואד"ש   )
דקות יצא ונסע לביתו.    10-לחדרו, ולאחר כ

על מושב המכונית הניח הריל"ג שי' מדף עץ  
את   בדק  למכונית  כניסתו  לפני  ואד"ש  דק, 
עלי'.  והתישב  מושבו  על  והניח  המדף, 

 )כרגיל לא נוסע אד"ש בט"ב(.

 

 תענית נדחה –א' י' מנ"א 

ב )במכונית(  מביתו  הגיע  שעה  אד"ש 
לקרה"ת.    9.35 למטה,  לתפלה  נכנס  לערך. 

קראו בס"ת של משיח. בקרה"ת ישב. עלה 
פסוקים.   בהרבה  בכה  בהפטרה  למפטיר, 

א ובקטע  קינות,  ואמר  ישב  ציון  -אח"כ  לי 
בשעה   התפלה.  לסיום  עד  נעמד    3.15וכו' 

למקומו   בדרך  )למטה(,  מנחה  לתפלת  נכנס 
לתת  כסף  ילדים  לכו"כ  נתן  כן  צדקה,  נתן 

קה. עלה למפטיר. משך התפלה וקרה"ת  צד
עמד. )בחזרת הש"ץ בדק את התהלים שהי' 
התפלה  לאחר  הסטענדער(.  על  מונח 
כסף  ילדים  לכמה  נתן  מהביהכ"נ  ביציאתו 

לערך. לאחר   8.25לתת צדקה. מעריב בשעה  
הבדלה נכנס לחדרו, ולא יצא לקידוש לבנה. 
לביתו   נסע  בביתו(  הלבנה  את  קידש  )הוא 

 דקות. 20-לאחר כ

 ב' י"א מנ"א

לערך,   10.05אד"ש הגיע מביתו בשעה  
. נכנס לחדרו ולאחר משך זמן נכנס לקרה"ת

אבותיהם,  עם  ילדים  שני  עמדו  בכניסתו 
אח"כ   צדקה,  לתת  כסף  לילדים  נתן  אד"ש 
אמר א' לאד"ש שהיום ה"אפשעריניש" של 
טובה   בשעה  ואמר,  בירך,  אד"ש  בנו, 
השני,  הילד  לעבר  הביט  אח"כ  ומוצלחת, 
ואמר שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט,  

 3.35ושיגדל חסיד ירא שמים ולמדן. בשעה  
נ עם  לערך  מנחה  לתפלת  למטה  אד"ש  כנס 

לבמה   עלה  היומיים.  מהקעמפים  הילדים 
בניגון  אשרי  התחילו  ומיד  עבורו  המיוחדת 
הידוע, ואד"ש אמר ביחד עם הילדים. במשך 
ואמר  ישב,  אפים  בנפילת  עמד.  התפלה 
ניגנו הגיב  בע"פ. במשך התפלה כשהילדים 
התפלה   לאחר  בראשו.  קלות  בתנועות 

ילדים. אח"כ ניגש אליו הסתובב והביט על ה
את  שיאמרו  לו  אמר  ואד"ש  שי'  הריל"ג 
שיחה.  יאמר  מכן  ולאחר  פסוקים"  ה"י"ב 
אחד   פסוק  ילד  יאמר  קעמפ  שמכל  אירגנו 
ביחד   אמר  אד"ש  הילדים.  כל  ואחריו  בקול 



 ה'תשפ"ב ב' אלול   •  סלוניםשיחיו  חי' מושקאוישראל   נישואיתשורה מ
 

80 

עם הילדים ופניו צהבו. לאחר שסיימו הכריז  
כל   ענו  ואחריו  אדמו"ר!!  יחי  מהילדים  א' 

ו יחי!!!  אח"כ  הילדים  חייך.  מאוד  אד"ש 
קירב אד"ש את המיקרפון אליו ואמר שיחה  

העכט   10-כ י.י.  הר'  תירגם  כשסיים  דקות, 
בשיחה   אד"ש  המשיך  אח"כ  באנגלית. 

דקות, וכשסיים תירגם הנ"ל.   15-למעלה מ
אח"כ ביקש אד"ש שהילדים ינגנו עוצו עצה.  
ומיד פצחו  והנ"ל תירגם את בקשת אד"ש, 

א בשירה  הילדים  הגיב  כל  ואד"ש  דירה 
במחיאת כפיו משך זמן )קצר יחסית(. אח"כ  
ביקש שינגנו הושיעה ואד"ש הגיב במחיאת  
זמן. אח"כ ביקש אד"ש שיאמרו   כפיו משך 
שסיימו  לאחר  צוה,  תורה  הפסוק  את  רק 
ניגש אד"ש לסוף הבמה הריל"ג שי' מסר לו  
את החבילות עם הדיימס ואד"ש חילק לכמה  

יחלקו לילדים. י.י.  מדריכים לכ"א חבילה ש
העכט הודיע שהמדריכות יקבלו מידי הריל"ג 
לו   ואמר  העכט  לעבר  הביט  אד"ש  שי'. 
)העכט(   ושהוא  שיחלקו מיד את המטבעות 
כל   חולקו  מיד  אליו.  וחייך  יקח,  ג"כ 
נותנים   שהם  איך  הביט  ואד"ש  המטבעות 
הק'  בידו  הסידור  את  לקח  אד"ש  צדקה. 

עושה פלא,    ל-והילדים פצחו בניגון אתה הא 
השירה  להגברת  הק'  בידו  הגיב  ואד"ש 
והתחיל לצאת, בדרך ניגשו אליו הרבה ילדים 
ולחצו את ידו הק' ואד"ש מאוד חייך אליהם. 
כשאד"ש עבר ע"י הילדות ראה שילדה קטנה  
בתמיהה...   עלי'  והביט  ע"י  נעצר  בוכה 
ניגש   א'  ילד  מטבע.  בנתינת  אותה  והרגיע 

שיברך   מאד"ש  וביקש  אד"ש  אליו  אותו, 
הניח את ידו הק' הימנית על ראש הילד ובירך 
וחייך   )ע"כ(  וישמרך"!  ה'  "יברכך  ואמר; 
נסע   לא  אחה"צ  לחדרו.  עלה  אח"כ  אליו. 
)מוקדם(  לביתו  נסע  בזמנה.  מעריב  לביתו. 

 לערך.  10.30בשעה 

 ג' י"ב מנ"א 

בשעה   מביתו  הגיע  טרם  10.15אד"ש   ,
בזמנה מנחה  צדקה.  נתן  לחדרו  ,  כניסתו 

בכניסתו נתן כסף לכמה ילדים לתת צדקה.  

זוג.  עם  דקות  כמה  דיבר משך  מנחה  לאחר 
בשעה   שהרופא    10.10מעריב  היות  לערך, 

כ  לאחר  לביתו  נסע  אצלו.  דקות   10-הי' 
זמן   )משך  כשעה.  לאחר  רק  לביתו  והגיע 

מ נסע  שאד"ש  הרבנית    770לאחר  צלצלה 
ושאלה על   ולח. ב.  שתליט"א להריל"ג שי' 

הע ב פשר  טומאל  נהי'  מיד  והרבה   770נין, 
אד"ש.   של  לביתו  רצו  שי'  והת'  מאנ"ש 
הרבנית שתליט"א דיברה עם הריל"ג שי' ולא  

בשעה   הענין,  פשר  על  לערך   11.30ידעו 
וכמובן שכל הנוכחים  הגיע אד"ש במכונית, 
ברחו לנפשם, ורק הריל"ג שי' המתין, אד"ש 
כשראה את הנ"ל שאל אותו מה הוא עושה  

ו  צלצלה  כאן  שתליט"א  שהרבנית  ענה  הוא 
והיתה מודאגת וכו', אד"ש אמר לו שהוא הי'  
צריך להיות באיזה מקום... אח"כ עלה לביתו  
עם   זמן  משך  דיבר  לבית  כניסתו  וטרם 

 הרבנית שתליט"א(.

 ד' י"ג מנ"א 

בשעה   מביתו  הגיע    10.15אד"ש 
שי' הרב"ק  עם  דיבר  כשיצא   כן,  במכונית 

זמן. טרם כניסתו    מהמכונית דיבר עמו משך
וניפנף   קטן  לילד  נתן  כן  צדקה,  נתן  לחדרו 

מנחה בשעה   הק'.  בידו  בכניסתו   3.20אליו 
הק'.  בידו  אליו  וניפנף  קטן  לילד  כסף  נתן 
טובה  נסיעה  לנוסעים  בירך  מנחה  לאחר 
לביתו.   נסע  לא  אחה"צ  בשו"ט.  ובשמיעת 

 מעריב בזמנה, בכניסתו נענע בראשו לא'. 

 ה' י"ד מנ"א

לערך.   10.05הגיע מביתו בשעה  אד"ש  
טרם כניסתו לחדרו נתן צדקה לכמה עניים. 
לאחר משך זמן נכנס לקרה"ת. מנחה בזמנה,  
את   בראותו  בתפלה  שנכח  מהמצוינים  א' 
ידו,  את  לו  והושיט  אליו  ניגש  נכנס  אד"ש 
ערב  לפנות  זמן.  משך  עמו  דיבר  ואד"ש 

התועדות   7.15)בשעה   שתהי'  נודע  לערך( 
הקבועה    .9.30בשעה   נכנס    9.30בשעה 

ובשעה   למעריב.  אד"ש    9.45אד"ש  נכנס 
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להתועדות. צוה לנגן ניגון קודם מאמר ואמר 
את המאמר ד"ה ושננתם וכו'. אח"כ אמר ג'  
שיחות. במשך ההתועדות חייך לד"ר רזניק.  
בניגונים כמעט שלא הגיב. בסיום צוה לנגן: 
הושיעה.   עצה.  עוצו  אריבער.  לכתחילה 

אח נייעט,  פרזות.  נייעט  לנגן  התחיל  "כ  
השירה.  להגברת  בראשו  בתנועות  והגיב 
והזכיר  וכו'  במבצעים  שיוסיפו  אמר  אח"כ 
ע"ד ברכה אחרונה. לאחר שבירך התחיל לנגן 
כי בשמחה. ועלה לחדרו. לפני כניסתו לחדרו  

  10-דיבר משך זמן עם ד"ר לב. יצא לאחר כ
ונסע   השירה  להגברת  הק'  בידו  הגיב  דקות 

 תו. לבי

 ו' ט"ו מנ"א

לערך.   10.10אד"ש הגיע מביתו בשעה  
נעצר והביט לעבר    770כשעלה על מדרגות  

למקוה   נסע  זמן.  משך  העליונות  הקומות 
דקות. בשעה  45-וחזר לאחר כ 11.00בשעה 

חזר בשעה    2.25 ל"אוהל".  נסע    7.15לערך 
לערך. נטל ידיו בג"ע התחתון, ונכנס לחדרו.  

ל  25-לאחר כ תפלת מנחה, דרך דקות נכנס 
אף   והוא  החול,  בימי  להיכנס  שרגיל  הדלת 
התכונן להתיישב במקום שרגיל לישב בימי  
החול, אך כשראה שהכינו את מקומו לע"ש  
יצא  התפלה  לאחר  הנ"ל.  למקום  ניגש 
בזאל.   למטה  ירד  לקב"ש  שנכנס.  מהדלת 

 הלך לביתו לאחר למעלה משעה. 

 שב"ק פ' ואתחנן 

בשעה   מביתו  הגיע  לערך.   9.35אד"ש 
חזרת   שלאחר  קדיש  באמצע  לתפלה  נכנס 
הש"ץ. קראו בס"ת של משיח. בקרה"ת ישב.  

לערך. מנחה בזמנה.   3.00הלך לביתו בשעה  
של  בס"ת  שקראו  היות  לתורה  עלה  אד"ש 
משיח. לאחר מנחה ישב ואמר "פרק" )ג'?(. 

 דקות.  15-מעריב בזמנה. נסע לביתו לאחר כ 

 

 

 חיינו" –מסביב "בית 

פי   • הודפס על  אד"ש  כ"ק  הוראת 
מקדש",  בנין  "מצות  קונטרס 
הכולל: א( צילום מגוף כתי"ק של 
מהנדפס  צילום  ב(  נ"ע.  הצ"צ 

דרך מצותיך אשר   –בספר המצות  
 להצ"צ נ"ע.

על פי הסכמת כ"ק אד"ש הודפסה  •
 –חוברת "אנציקלופדי' תלמודית"  

ערך "בית המקדש", אשר בעריכת 
הרה"ג החסיד ר' שלמה י. זוין ז"ל. 

 החוברת הודפסה לע"נ. 

הימים  • תשעת  מימי  בוקר  בכל 
שודר ברדיו )כאן( סיום על מסכת,  

 דקות.  15-שארך כ

הקיץ  • מחנות  לילדי  השיחה 
ביום ב' היומיים שאמר כ"ק אד"ש  

תפלה  לאחר  )ש.ז.(  מנ"א  י"א 
וי"ל  אד"ש  כ"ק  ע"י  הוגה  מנחה, 

 בחוברת בפנ"ע.

 א' י"ז מנ"א

לערך.   10.15אד"ש הגיע מביתו בשעה  
מנחה בזמנה, בכניסתו נתן כסף לכו"כ ילדים  
  וילדות לתת צדקה. לאחר מנחה, עמדו כו"כ 
)בחיוך(  אותם  בירך  אד"ש  ונוסעים,  נשים 
בג"ע  רבה.  ובהצלחה  בשו"ט  בשמיעת 
התחתון דיבר עם א' מספר דקות. לפנות ערב 
כשנסע לביתו, כשהמכונית המתינה ברמזור  
אשה   ניגשה  פארקוויי(  לאיסטרן  )בפני' 
החלון,   על  ודפקה  למכונית,  )ישראלית( 
אד"ש פתח את החלון, והאשה ביקשה ברכה 

א ללבנון  בעד  הגדולה  בפשיטה  שנפצע  חי' 
בעדה   ברכה  ביקשה  כן  ש.ז.  פורים  לפני 
להסתדרות בחיים, ולמזל מאיר, אד"ש בירך 
את אחי' לרפואה שלימה, ואותה בירך שיהי' 
לה מזל טוב, והצלחה רבה. לאחר כשעה חזר 

ברגל    – מביתו,   הלך  טרם    –מברוקלין 
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קצת   והתקדם  צדקה,  נתן  לחדרו  כניסתו 
כש אליו לזאל,  פנה  שי'  קרץ  ד.  בר'  הבחין 

ענה,   הסעודה,  את  אוכל  הוא  היכן  בשאלה, 
שמכינים אוכל במסעדה. שאל אד"ש: באיזה 
אמר   הבשרית.  במסעדה  ענה,  מסעדה. 
לאכול!   ללכת  צריכים  מכינים  אם  אד"ש: 
אד"ש:  שאל  מעט.  עוד  הולך  שהוא  ענה, 
האם כך זה בכל יום, ענה, לא, מהיום והלאה.  

יכן אכל אתמול. ענה, בישיבה.  שאל אד"ש: ה
הגיב ע"כ אד"ש בתנועת תמיהה )בידו הק'(.  
ע"י הקופה עמדה ילדה, אד"ש נתן לה כסף 
הנ"ל  עם  דיבור  כדי  ותוך  לקופה,  להכניס 
מעריב  לקופה.  מכניסה  הילדה  איך  הביט 

 לערך.  11.45בזמנה. נסע לביתו בשעה 

 ב' י"ח מנ"א

, נכנס 10.05אד"ש הגיע מביתו  בשעה  
לחדרו, ולאחר משך זמן נכנס לקרה"ת. מנחה  
בזמנה, בכניסתו נתן כסף לכמה ילדים לתת  
לא'.   בחיוך  שלום  אמר  מנחה  לאחר  צדקה. 
חזר  לא'.  הצדיע  לביתו  כשנסע  ערב  לפנות 
מעריב  ברגל.  הלך  מברוקלין  כשעה,  לאחר 

 לערך.  12.05בזמנה. נסע לביתו בשעה 

 ג' י"ט מנ"א 

לערך,   10.10אד"ש הגיע מביתו בשעה  
במכונית דיבר עם הרב"ק שי' משך זמן, כן, 
כשיצא מהמכונית דיבר עמו משך זמן. טרם  

 3.25כניסתו לחדרו נתן צדקה. מנחה בשעה  
לתת  ילדים  לכמה  כסף  נתן  בכניסתו  לערך, 
צדקה, ביניהם הי' ילד קטן בידי אמו, אד"ש  
הרימה   א'  נפלה,  המטבע  אך  לו  אף  נתן 

וש עוה"פ,  לו  נתן  נפלה, ואד"ש  המטבע  וב 
בינתיים נתן אד"ש להישאר, ורק בפעם הג'  
את  בנה  עם  ביחד  להכניס  האם  הצליחה 
המטבע לקופה, ואד"ש אמר ַאדיינק! לאחר 
לעני. לפנות   נתן צדקה  מנחה, בדרך לחדרו 
הקבועה   בשעה  ברגל.  מברוקלין  חזר  ערב 
המעלית(  )ע"י  למטה  לזאל  אד"ש  נכנס 

י העמוד, לתפלת מעריב, אד"ש התפלל לפנ

א'   הכריז  התפלה  לאחר  כרגיל,  הי'  והכל 
בתורת   מיוחד  לימוד  קביעות  על  הגבאים 
בעל היאצ"ט הרה"ג וכו' ר' לו"י נ"ע, בבוקר  

ראה  9.00–8.00משעה   זו  הודעה  לאחר   ,
הנ"ל שאד"ש עדיין ממתין, הכריז ג"כ על זמן  

. לאחר הודעה זו  9.30התפלה בבוקר בשעה  
נס לחדרו.  ועלה  אד"ש  לביתו בשעה יצא  ע 

 לערך. 11.35

 ד' כ' מנ"א

בשעה   מביתו  הגיע  לערך.   9.25אד"ש 
לערך נכנס בזאל למטה לתפלת   9.40בשעה  

כרגיל,  )בקופות(  צדקה  נתן  בדרך  שחרית. 
את  סידר  העמוד,  לפני  וניגש  בפרוכת,  נגע 
הקשר של כף היד, ולאחר משך זמן התחיל 
שמו"ע   לאחר  כרגיל.  הי'  התפלה  בתפלה, 

ל הריל"ג שי' והנ"ל רמז לו שיש חתן,  הביט א
ואד"ש דיפדף משך זמן בסידורו, ולאחר מכן  

 אמר קדיש. לאחר התפלה עלה לחדרו. 

בשעה   אד"ש  נכנס  לערך,    3.20למנחה 
נתן צדקה. לאחר שמו"ע הביט לעבר   בדרך 
הריל"ג שי', והנ"ל רמז לו שיש לומר תחנון, 
ואמר  ישב  בנפ"א  תחנון,  מיד  אמר  ואד"ש 

כשיצא   בע"פ. לחדרו,  עלה  מנחה  לאחר 
לאחר  צדקה,  ונתן  לקופה  ניגש  מהמעלית 
מכן נכנס לחדרו, בכניסתו בירך נוסע בנסיעה 
נסע  לא  אחה"צ  בשו"ט.  ולשמיעת  טובה 

 לביתו. 

לערך,    9.20לתפלת מעריב נכנס בשעה  
ל חייך  במיוחד   ד"רבכניסתו  )שהגיע  ווייס 

בשעה   נכנס    9.40משיקאגו(.  לערך 
דרך למקומו, אמר שלום בחיוך  להתועדות, ב

על הבמה,   הי'   –לאורחים שישבו  הביהכ"נ 
מכל  אורחים  הרבה  הגיעו  כ"י,  וגדוש  מלא 
וילדות  ילדים  מאות  כמה  וביניהם  העולם, 

תורה" דעיי קעמפ, -ישראל" ומ"אהלי-מ"גן
של   הימני  בקצה  ישבו  מהילדים  חלק  כ"י. 

 הביהכ"נ, וחלק בצד השמאלי. 
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בשיחה ב' שיחות,  הג' ביקש שכל    אמר 
הילדים והילדות יאמרו את ה"י"ב פסוקים", 
ה"י"ב  את  אמרו  השיחה,  את  שסיים  לאחר 

ש הי'  הסדר  מ"גן  12-פסוקים",  - ילדים 
הביהכ"נ  י של  הימני  בצד  שישבו  שראל", 

)כנ"ל( אמרו כ"א פסוק א' בקול והשאר חזרו  
על   הזמן  כל  כמעט  הביט  אד"ש  אחריהם, 

השמאל בצד  ישבו  אשר  של הילדים  י 
הביהכ"נ )ילדי "אהלי תורה" הנ"ל( ואף רמז  
להם בידו הק', לומר את הפסוקים, הי' נראה 
שהוא מתפלא ע"כ שמקבוצתם לא אומר אף 
א' בקול כמו מהנ"ל. הילד האחרון הכריז יחי  
חייך   ואד"ש  יחי!!!  ענו  וכולם  אדמו"ר! 
עצה,   עוצו  שינגנו  צוה  מכן  ולאחר  מאוד. 

 ומחה כפיו משך זמן. 

שסיים אח" לאחר  שיחה,  עוד  אמר  כ 
שרץ   )הרפובליקני  דוריעי  מסט'  אליו  ניגש 
לבחירות( ועוד שניים ממלויו, אד"ש הושיט  
ממנו   ביקש  כן  זמן,  משך  ודיבר  ידו  את  לו 
שיאמר לחיים, אחריו ניגשו מלויו, ואף להם  
הושיט אד"ש ידו, ודיבר עמהם משך זמן, הם 

 אמרו לחיים ואד"ש חייך מאוד אליהם.

ח"כ המשיך אד"ש בשיחה. לאחר מכן א
אמר סיום על מסכת תענית. לאחר השיחה  
אד"ש   בלום,  בשם  סענאטור  אליו  ניגש 
הושיט לו את ידו הק' ודיבר עמו משך זמן, כן 
מגש  עם  אותו  וכיבד  לחיים  לומר  לו  אמר 

 המזונות, וענה לו לחיים ולברכה. )בחיוך(. 

לנגן   אח"כ המשיך בשיחה. כשסיים צוה
"אני מאמין". אח"כ עשה מגבית בעד הקרן 
שבודאי  ואמר  נ"ע,  ההילולא  בעל  שע"ש 
שינגנו   צוה  כן  וכו',  הפתקים  את  יחלקו 
"הושיעה", מיוסד עה"פ ציון במשפט תפדה 
ושבי' בצדקה. מיד חולקו הפתקים וכל או"א  

 הרים את תרומתו ביד נדיבה וכו'. 

צעיר   בחור  לאד"ש  ניגש  בינתיים 
וביקש ברכה בעד אביו, אד"ש שאל    ממילאנו

אותו משהו )במשך הדיבור הסתיר אד"ש את  

לו אד"ש,  ואח"כ אמר  בידו הק'(  המיקרפון 
ושנים   ימים  באריכות  אותו  יברך  שהשם 

 טובות, לחיים ולברכה.

קציני    – שני  השתתפו  בהתועדות 
משטרה, א' יהודי והשני גוי )שחור( באמצע  

ם ולברכה ההתועדות אמר אד"ש בחיוך לחיי
ליהודי, ולגוי שאף הוא נעמד עם כוסית בידו  
לומר לחיים, אמר אד"ש )לאחר שחיכה משך  

 – כמה דקות( לחיים ולברכה בחיוך רחב 

ענה  שאד"ש  לאחר  ניגש  הנ"ל  הבחור 
 :לגוי לחיים, ולאחר מכן אמר אד"ש להריל"ג

דער   און  צוגעגיינגען  איז  דער  אז  "וויבאלד 
זיי וועט  נישט,  אגאנצער  טונקאלער  ן 

ולכן אמר לו שיקרא לטונקאלער,  טומאל", 
ידו   ניגש לאד"ש, אד"ש הושיט לו את  הוא 
אמר   הנ"ל  בחיוך,  זמן  משך  עמו  ודיבר  הק' 

 לחיים, ואד"ש ענה לו לחיים ולברכה.

אח"כ   פרזות.  ופרצת.  לנגן:  צוה  אח"כ 
לנגן  הק'  בידו  והראה  הכנה,  ניגון  לנגן  צוה 

לפני שניגנו ניגון   ניגון ד' בבות בבא ד' פ"א.
כשסיימו  פ"א.  לנגן  עוה"פ,  הראה  בבות  ד' 
בראשו  הגיב  ואד"ש  זוריצי.  נייע  ניגנו 
להגברת השירה. אח"כ צוה לנגן "לכתחילה  
אריבער", בבא ג' י"פ. אח"כ הזכיר ע"ד ברכה  
אחרונה. אד"ש בירך ברכה אחרונה, והתחיל  
חזק.   מאוד  כפיו  ומחה  נייעט  נייעט  לנגן 

התחיל את   אח"כ  לקח  בשמחה,  כי  לנגן 
המגבית   של  הפתקים  עם  והחבילה  הסידור 
הק'  ידו  את  לחצו  כשעבר  לצאת,  והתחיל 
לאחר   ניגש  מהם  )א'  הבמה  על  היושבים 
ידו   את  כמ"פ  ונישק  לאד"ש  הא'  השיחה 

 .הק'(

מספר  אותו  עצרו  מהבמה  שירד  לפני 
אנשים ומסרו לו את הפתק של המגבית, כן  
ע"י הפתח של הביהכ"נ עצר אותו א' ומסר 
עלה   ואד"ש  המגבית.  של  הפתק  את  לו 

 לחדרו. 
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לד"ר   – כמ"פ  חייך  ההתועדות  במשך 
וחייך   לחיים  לומר  לכמה  רמז  כן  ווייס, 
אליהם, לא' שאל היכן בנו. לא' מאיטלי' חייך 

דיבר כמ" אף  ופ"א  לחיים  לומר  לו  ואמר  פ 
 עמו משך זמן. 

דקות יצא מחדרו, ד"ר ווייס   15-לאחר כ
עמד בג"ע התחתון, אד"ש הושיט לו את ידו  

  770הק' וחייך אליו מאוד ונפרד ממנו. בפתח  
עמד ר' י.י. העכט, אד"ש שאל אותו אם הי'  
אליו   חייך  ואד"ש  רייט  ב"ה  ענה  הוא  רייט! 

התירג על  ואד"ש  )הכוונה  ניגנו,  ברדי'(,  ום 
השירה,  להגברת  הק'  בידו  בתנועות  הגיב 

 ונסע לביתו.

 כ״א מנ"א

לערך,   10.05אד״ש הגיע מביתו בשעה  
נכנס לחדרו ולאחר משך זמן נכנס לקרה״ת,  
בכניסתו נתן כסף לכו"כ ילדים וילדות לתת  

לערך, בכניסתו נתן    3.20צדקה. מנחה בשעה  
צדקה .לפנות  כסף לכו"כ ילדים וילדות לתת

ברגל.   מברוקלין  הלך  מביתו,  כשחזר  ערב 
בשעה   לביתו  נסע  בזמנה.   11.40מעריב 

 לערך. 

 כ"ב מנ״א

. הריל״ג 10.10אד"ש הגיע מביתו בשעה  
הודיע  זמן  לאחר משך  ויצא  עמו,  נכנס  שי' 

בשעה   במוצש"ק  התוועדות  . 9.30שתהיה 
  45-לקב״ש נכנס לזאל למטה. הלך לביתו כ

 , דקות אחר התפלה

 ש"ק פ' עקב

. לא ירד   8.25אד"ש הגיע מביתו בשעה  
לאמירת תהילים. נכנס לתפלה באמצע שיר 

, 3.15ש"י. בקרה"ת ישב. הלך לביתו בשעה  
כ לאחר  ל  4-וחזר  בכניסתו  , 770-שעות. 

עמדה ילדה קטנה, אד"ש ניפנף לה לשלום.  
מנחה בזמנה. לאחר מנחה ישב ואמר "פרק"  

ן לאחר מעריב )ד'(. מעריב בזמנה. משך זמ
כ וחזר לאחר  דקות. בשעה   15-נסע לביתו, 

נכנס להתועדות, אמר ה' שיחות. בניגון   9.30
בראשו  בתנועות  הגיב  הב'  שיחה  לאחר 
לחיים.  לומר  ש.  לע.  רמז  השירה.  להגברת 
צוה לנגן ניגון קודם מאמר ואמר את המאמר  
שלאחר   שיחות  בב'  וגו'.  עקב  והיה  ד״ה 

י על פרשתנו י' ז'. המאמר ביאר את פי' רש"
ובליקוטי   י"א.  ד' משנה  ובפרקי אבות פרק 
לוי"צ. רמז לח. מאיטלי' לומר לחיים. ר' ש. 
שנ. ניגש לאד"ש ואמר לו משהו. אח"כ צוה  
לכתחילה   ברכה.  לכם  לנגן:והריקותי 
ברכה  ע"ד  הזכיר  אח"כ  ופרצת.  אריבער. 
להל'   בנוגע  הסיום  שאת  והוסיף,  אחרונה, 

עדות הבאה, ועד״ז הענין  ביהב"ח יאמר בהתו
חדש   משהו  לשמוע  מחכים  אשר  השני, 
הקרוב.  בעתיד  יהי'  זה  לפוליטיקא,  הקשור 
בירך ברכה אחרונה. והתחיל לנגן כי בשמחה, 
לב  ד״ר  עם  דיבר  חדרו  בפתח  לחדרו.  עלה 

כ לאחר  בחדרו(.  עמו  לדבר   20-)והמשיך 
דקות נסע :לביתו, בדרך למכונית הגיב בידו 

 הק' לשירה. 

 ד מנ״אכ״

לערך.   10.10אד"ש הגיע מביתו בשעה  
לערך, בכניסתו נתן כסף    3.25מנחה בשעה  

לכו"כ ילדים וילדות לתת צדקה. לשני ילדים 
אם כבר קבלו, האמא שלהם ענתה כן,   שאל

אד"ש נתן צדקה ואמר להם אדיינק! לפנות 
ברגל.   מברוקלין  הלך  מביתו  כשחזר  ערב 

ל"יחי  8.00בשעה   דות"  לערך התחיל לקבל 
עברו  כן,  מנ"א,  לכ'  שהגיעו  האורחים  את 
האחרונים.   פעמים  הי'  הסדר  חתנים.  הרבה 
ושנה   בשו"ט  לשמוע  לכאו"א  אמר  אד"ש 

דולר לא אמר   2טובה ומתוקה. ונתן לכאו"א  
נתן   מאיטלי'  לח.  רק  בהם.  לעשות    9מה 

 דולרים ואמר לו לתת לצדקה במקומו.

הרי  עם  שישוחחו  אמר  צרפתים  לב' 
ש מחדקוב  פחות  נמשך  זה  דקות.   10-י'. 

מעריב בזמנה. לאחר מעריב נכנס אלי' ר' ב. 
לשעה   עד  שם  ושהה  שי'   11.10גורודצקי 
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. בשעה  לביתו  נסע  אד"ש   12.00לערך. 
 לערך. 

 כ״ה מנ"א

לערך,   10.10אד״ש הגיע מביתו בשעה  
נכנס לחדרו ולאחר משך זמן נכנס לקרה״ת,  

וני צדקה,  לתת  לילד  כסף  נתן  פנף  בכניסתו 
לתורה   שעולה  לאחר  כרגיל,  לשלום.  אליו 
יותר  התעכב  הפעם  תהילים,  אומר  הוא 
מהרגיל,)אמר פרק ע"ז וע"ח(. מנחה בזמנה.  

 לערך.   12.05מעריב בזמנה. נסע לביתו שעה  

 כ״ו מנ"א

בשעה   מביתו  הגיע  מנחה   10.30אד״ש 
לערך. לפני הזמן הקבוע, הודיע    3.40בשעה  
המזכירות( שיצא באיחור. לפנות  )ע״י    אד"ש

ברגל.   מברוקלין  הלך  מביתו  כשחזר  ערב 
בשעה   לביתו  נסע  בזמנה.   11.40מעריב 

 לערך. 

 כ”ז מנ"א

בשעה   מביתו  הגיע  איך 10.15אד״ש   ,
הביט לחוץ, עמד שם ילד קטן,   770-שנכנס ל

קרא לו ונתן לו מטבע להכניס לקופה, הילד  
שם   היה  אמו.  שמסרה  מכתב  לאד״ש  מסר 
ואמר  מטבע  לו  אף  נתן  אד"ש  ילד,  עוד 
הבנות  הגיעו  למנחה  אדיינק!  לשניהם 

, אד״ש ירד להתפלל עמהם  "מקעמפ "אמונה 
בשעה   בזאל,  למקומו 3.25למטה  בדרך   ,

בנות. היה ההביט לעבר ה"פלאקטים" שעשו  
שם גם כעין לוחות הברית, אד"ש נעצר ע״י 
והביט משך זמן. במשך התפלה עמד. לאחר 

של י.י.  הקדיש  לר׳  אד״ש  רמז  עלינו  אחר 
שאמר   קטן  ילד  על  הצביע  הנ״ל  העכט, 
קדיש. לאחר מכן דיבר עימו משך זמן, וחייך  
אליו, מיד הביאו את המיקרפון, וכולם הבינו  

 שאד״ש יאמר שיחה. 

את  הילדות  אמרו  אד"ש,  בקשת  כפי 
הי"ב פסוקים, ואד״ש הביט עליהם בצהיבות  

ואחרי כל    פנים. לאחר מכן אמר ג', שיחות,

לאחר  העכט,  י.י.  ר׳  כרגיל  תירגם  שיחה 
שאד״ש סיים את השיחה השלישית הרחיק 
אותה  הוריד  והריל"ג  המיקרפוןר  את 
והוציא   הבימה,  לסוף  ניגש  אד״ש  מהבימה, 
)השיחה   באנגלית,  אחת  שיחה  והשקית 
שאמר ביום י"א מנ״א ש.ז. השיחה תורגמה  
בה  וקרא  דיפדף  למקומו,  וחזר  באנגלית(, 

שך זמן, אח"כ הכניסה לסוף סידורו, לאחר  מ
שר׳ י.י. העכט תרגם את השיחה הג', רמז לו 
אד"ש לגשת אליו, ומסר לו את החבילה עם  
לחלק   לו  ואמר  דיימס,  וחבילה  השיחות, 

דיימס, אד״ש    2שיחה לכאו"א ולתת לכאו"א  
שירד  ולפני  הק',  בידו  הסידור  את  לקח 

ל  ואמר  אליו,  לגשת  להעכט  רמז  ו  מהבמה 
וגו'.   שהילדות יאמרו את הפסוק תורה צוה 
מסט.  ע״י  נעצר  לצאת  התחיל  כשאד״ש 
בנו(,   )לחתונת  מז״ט  בברכת  ובירכו  נמדר 
ועלה לחדרו, כשיצא מהמעלית ניגש לקופה  
נוסעים  שני  בירך  ונתן צדקה, בדרך לחדרו, 
לאה"ק )ד.ק. ק.ד.( בנסיעה טובה, ולשמיעת 
את   תקבלו  מסתמא  להם  ואמר  בשו"ט, 

עמד  ה שי'  הריל״ג  לילדות(,  )שחלק  שיחה 
מספר לכאו"א  ונתן  אד"ש,    שיחות,   ע"י 

א שנה טובה    אד״ש בירכם שוב כנ״ל והוסיף,
טובה, ונכנס    ומתוקה, און א כתיבה וחתימה

הלך   לחדרו. מביתו  כשחזר  ערב  לפנות 
נתן  לחדרו  כניסתו  טרם  ברגל,  מברוקלין 

מעריב בשעה   בזמנה,  צדקה.  לביתו  נסע 
 לערך. 11.55

 כ"ח מנ״א

לערך,     10.10  אד"ש הגיע מביתו בשעה
נכנס לקרה״ת.   נכנס לחדרו ולאחר משך זמן

וחזר לאחר    לערך, נסע למקוה  11.25בשעה  
בשעה    45-כ נסע    3.00דקות.  לערך 

חתן   עמד  לנסוע,  מחדרו  כשיצא  ל"אוהל". 
והוריו, אד"ש נתן לו את סידורו, ואמר לחתן,  
ממנו   שירוו  אמר  ולהוריו  זאכין,  גוטע  בעט 

, נטל ידיו בג״ע  7.45נחת. אד"ש חזר בשעה  
דקות,  מספר  לאחר  למנחה  ונכנס  התחתון, 
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- לביתו לאחר כמעריב בשעה הקבועה. נסע  
 דקות,  10

 כ״ט מנ״א

בשעה   מביתו  הגיע  לערך    10.25אד"ש 
כשיצא  כן,  שי'  הרב״ק  עם  דיבר  במכונית 

עצרה    770-דיבר עמו משך זמן. איך שנכנס ל
דקות מספר  עמו  ודיברה  אשה   אותו 

בידה   אשה  .)באנגלית( שהחזיקה  אחרת 
מכתב המיועד לאד״ש ועמדה למסור את זה 
מדברים,   שהם  איך  כשראתה  למזכירות, 
רצתה לנצל את ההזדמנות, וניגשה לאד"ש,  
אד״ש אמר לה שתמסור המכתב למזכירות,  
לאחר שנתן צדקה נכנס לחדר. לקב"ש נכנס 
לזאל למטה, בקב"ש הביט בפרקי אבות. הלך  

 פלה.דקות לאחר הת 45לבית כ

 שב״ק פ' ראה 

בשעה   מביתו  הגיע  לערך.   9.40אד״ש 
 נכנס לתפלה, באמצע ברכת כהנים.

כשהלך   ההפטרה,  לאחר  ישב.  בקרה"ת 
למקומו, אמר להריל״ג שי' שתהי' התועדות 

בשעה   ע״כ.   ,9.30במוצש"ק  ושיודיע 
הלך   לנגן.  הק'  בידו  רמז  "כתר"  בקדושת 

בשעה   כ  3.10לביתו  לאחר  שעות   3-וחזר 
ואמר   וחצי, ישב  מנחה בזמנה. לאחר מנחה 

)ה'(, מעריב בזמנה. לאחר משך זמן  "פרק" 
כ וחזר לאחר  לביתו,  דקות, בשעה    15-נסע 

ג'   9.50 אמר  להתוועדות.  נכנס  לערך, 
 שיחות. 

בניגון שלאחר השיחה הב' הגיב בתנועות 
בראשו להגברת השירה. אח"כ צוה לנגן ניגון  

ם  קודם מאמר ואמר את המאמר ד"ה השמי
וגו פלדמן   '.כסאי  ד״ר  הגיע  המאמר  לאחר 

)הוא א' מהרופאים שטיפל באד"ש בשמע"צ  
ברגעים הקשים היל"ת(, כשאד״ש הבחין בו, 
חייך אליו, ורמז לו לומר לחיים. אח"כ אמר 
שיחה על פירש"י על פרשתנו, בנוגע לסימני 
המדובר  המשך  לוי"צ,  ובלקוטי  עופות. 

פרק ה'   בהתועדות הקודמת. וב"פרקי אבות"
למבצע בנוגע  השיחה  את  וסיים  ה'.   משנה 

 חינוך, ובנוגע להמצב בא"י.

בנוגע  להמדובר  בהמשך  אמר,  אח"כ 
לא"י,  שבת  לאחר  הנוסעים  ישנם    לא"י, 
שם   ושיעשו  מההתועדות,  משקה  שיקחו 
נקודות  שם  ושימסרו  התועדות, 
בורשנסקי,   היכן  שאל  אח"כ  מההתועדות, 

)מעפו מדר  ש.  ר'  ניגש  שאל  בינתיים  לה(, 
אד"ש היכן הוא נוסע, והריל״ג ענה, שנוסע 
לא"י, אד"ש שאל עוה"פ על בורשנסקי אם 
הוא נמצא, אד״ש שפך מכוסו לבקבוק, שאל 
למדר אם הוא מלמד ב"רשת", לאחר שנענה  
לחיים  לו,  ואמר  לו,  מזג  חיובית,  בתשובה 
ולברכה, והוסיף, יהי' זה בהתועדות במקומך,  

ה זה  ובכל בתי ספר הרשת.  נ״ל שאל, האם 
אינו  והוסיף,  כן,  ענה,  אד"ש  הרשת,  לכל 
יכול להיות גם  ידי עצמך,  מחויב להיות על 
ע״י הנהלת הרשת, או ע"י שליח, אבל יהי' זה 

 בשביל כל בתי ספר של הרשת. 

זה  אם  אד״ש,  שאל  ניגש,  בורשנסקי 
לחיים  בורשנסקי לו  ואמר  לכוסו  לו  ומזג   ,

מה   ע״כ  רבה  הצלחה  אותו,  ובירך  ולברכה, 
 תבת, ואמר לו שהבקבוק בשביל כל צא"ח. 

הבא היכן  שאל  משפחת -אח"כ  של  כח 
קרעמער, הנוסע לחתונה )בא"י(. הנ"ל ניגש, 
אד״ש מזג לו, ואמר לו משהו, אח"כ אמר לו, 
צפת,   בשביל  שזה  והוסיף,  ולברכה,  לחיים 

ובשביל   ובשביל העתיקה,  ירושלים 
 השלוחים הנמצאים שם, וגם לחתונה.

חזקיה,  לוי  לאיטליה,  הנוסע  היכן  שאל 
שנוסע   א'  על  הריל"ג,  את  שאל  בינתיים 
לצרפת, הנ"ל ניגש, אד"ש מזג לו, ואמר לו  
לחיים ולברכה, והוסיף, שזה בשביל מילאן,  

 ושישלח ג״כ בולוניה ולרום. 

האם אין אד"ש שאל עוה"פ את הריל״ג,  
גורביץ,   ב.  ר'  שישנו  ענה,  מצרפת,  א'  אף 
שאל אד"ש היכן הוא, מיד ניגש הנ"ל, אד״ש  
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ושיחלק   ולברכה,  לחיים  לו,  ואמר  לו,  מזג 
)ב(חתונה, ושיקח ג"כ לצרפת, בעד תות"ל, 

 ו"בית רבקה", ולכל המוסדות. 

נמדר,   של  חתונה  יש  הרי  אמר  אח״כ 
לאחר   א',  ביום  זה  האם  הריל״ג,  את  ושאל 
שנענה בתשובה חיובית, מזג לראש משפחת  
נמדר, הבן החתן שנעמד אף הוא לצד אביו, 
שאל אד"ש היכן הוא נוסע, הריל״ג אמר שזה  
בנו חתן, אד"ש מזג לו, ואמר לאבא בנין עדי 
ולחיים   עד  עדי  בנין  ג"כ  אמר  לחתן  עד, 

 ולברכה, אמר לו לחלק בחתונה. 

חתונה.  עוד  יש  הרי  אד"ש  אמר  אח"כ 
ה בלזינסקי,ניגש  על    אד״ש   מחותן  שאל 

החתן, שניהם ניגשו, ואד"ש מזג להם, ואמר 
בשעטומ״צ. אח״כ שאל    בנין עדי עד ושיהי'

לו  מזג  אד"ש  ניגש  הוא  החתן,  גורביץ  על 
 ואמר לו שאביו כבר לקח. 

וכו'.   רש״י  על  בשיחה  המשיך  אח"כ 
עוצו   אריבער.  לכתחילה  לנגן:  צוה  בסיום 

 נייעט. נייעט  עצה. והתחיל לנגן

בהמשך  קצרה  שיחה  אמר  אח"כ 
ברכה  ע"ד  והזכיר  חינוך,  בענין  להמדובר 
אחרונה, הוסיף, שיזכירו ג"כ על ר״ח, ושיהי'  
מוצלח   חודש  שיהי'  ע״ז  נוסף  שמח,  חודש 
ומנהג  באחרונים,  וכמובא  אלול,  עניני  בכל 
מתברכים,   שמר"ח  הוא,  תורה  ישראל 
ישראל,   בנות  בני  ברכות  ממלא  והקב"ה 

לרעהו ולרעותה, לשנה טובה ומתוקה   כאו״א
בטוב הנראה והנגלה, למטה מי' טפחים ובכל  
הפרטים, כולל ג”כ שתהי' הגאולה האמיתית  
בימינו  ובמהרה  צדקנו  ע״י משיח  והשלימה 

 ממש.

כי  לנגן  והתחיל  אחרונה,  ברכה  בירך 
ועלה   הק',  בידו  לשירה  והגיב  בשמחה, 

כ לאחר  א'    10-לחדרו.  מחדרו,  יצא  דקות 
ולברכה.  לחיים  לו  ענה  ואד״ש  אליו  ניגש 

 הגיב לשירה ונסע לביתו.
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 תשמ"א כסלו-חשון מרחודש 

 

 יום ו' א' דר״ח  

בשעה   מביתו  לחדרו  10:10הגיע  נכנס   .
ב לביתו  יצא  התורה,  לקריאת  ,  4:50-ויצא 

אד״ש   של  ממכוניתו  מטרים  מספר  במרחק 
- עמד מאטלין והרבי ביקשו להכין את הספר

לפני   מביתו  הגיע  לשבת.  משיח  של  תורה 
.  7:10-הדלקה הנרות, ירד לתפלת מעריב ב

ומחא   לקהל  הסתובב  למקומו  כשהגיע 
ם התפלה התחיל ״אך צדיקים״ כפיים. בסיו

הקעמפ׳ים   ציון(    -)בניגון  יושיע  כי אלקים 
-והורה בדרכו להגביר השירה. הלך לביתו ב

9:45 . 

 ש״ק פ' נח, א' מר״ח 

. כשנכנס מחא  10:00ירד לתפלה בשעה  
"הוא   לנגן  הורה  במוסף  במקומו,  כפיים 
אלוקינו". "אתה יצרת" ניגנו במנגינת "אתה 
בחרתנו", הילדים שרו "עלינו" ו"אל תירא". 
צדיקים"   "אך  אד״ש  החל  התפלה  בסיום 
ההתועדות  השירה.  להגביר  בדרכו  והורה 

ב שמחה 1:30-החלה  היתה  ההתועדות   .
הור "אתה  מאד.  בניגון  יצרת"  "אתה  לנגן  ה 

לנגן   הורה  ברש״י  השיחה  לאחר  בחרתנו", 
כפיים.   מחא  הניגונים  וברוב  וואנט"  "ווי 
בסיום החל "ניעט ניעט", הזכיר אודות ברכה  
אחרונה והלך למקומו והורה להגביר השירה. 
הילדים התאספו סביב מקום אד״ש,  מנחה, 
הקעמפ'  במנגינת  וניגנו  בקול,  אמן  ענו 

"אך  ב התחיל  בסיום  ועלינו.  מודים  קדיש, 
מעריב  השירה,  להגביר  והורה  צדיקים" 
מיד  ויצא  לחדרו  נכנס  למעלה.  התפלל 
לביתו. הפרטיזן התחיל "ופרצת" והרבי סימן 
ומתוך  למכונית,  בדרכו  השירה,  להגביר 

 המכונית.

 יום א' ב' חשון 

בשעה   למנחה  מנחה 3:15יצא  לאחר   .
ובה. בגעה"ת נתן  ברך את הנוסעים בנסיעה ט

ברכה לשלוחים למיאמי, נתן לכאו״א שיחה  
ב וחזר  לביתו.  נסע  לצדקה.  .  7:05-ודולר 

 . 7:10מעריב בשעה 

 יום ב' ג' חשון

בשעה   מביתו  יצא 10:00הגיע   .
 לקריה״ת, בדרכו נתן צדקה.

בשעה   למנחה  מנחה 3:35יצא  לאחר   .
ברך את הנוסעים. נכנס חתן לגעה"ת וקיבל 

. לאחר  7:00-יצא למעריב ב  הסידור מאד״ש.
טובה   בנסיעה  הנוסעים  את  ברך  מעריב 
ולשמוע בשו"ט. מיד נסע לביתו )בגלל צום 

 בה״ב(.

 יום ג' ד' חשון

ב למנחה  ברך 3:30-נכנס  מנחה  לאחר   .
ב"נסיעה   ולאנגליה  לאה״ק  הנוסעים  את 
נכנס  אורה".  ושנת  בשו״ט  לשמוע  טובה, 

  . ברך הנוסעים בנסיעה 7:00למעריב בשעה  
 טובה, שתהיה שנת הצלחה ושנת אורה. 

 יום ד' ה' חשון

. ברך את הת' 10:10הגיעה מביתו בשעה  
תש״מ שחוזרים לאה"ק   -מהקבוצה מאה"ק  

שנת  בשו״ט,  לשמוע  טובה,  ב"נסיעה 
שמחת של  שנה  נכנס -הצלחה,  תורה". 

ב ברך 3:35-למנחה  צדקה.  נתן  בדרכו   ,
שנת  ושתהיה  טובה  בנסיעה  הנוסעים 

. נסע לביתו ב־7:00-ס למעריב בהצלחה. נכנ
7:40 . 
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 יום ה' ו' חשון 

ב מביתו  לקריה״ת.   10:05-הגיע  נכנס 
ב נכנס  נתן צדקה.  נתן צדקה.  3:35-בדרכו   ,

עדן -ברך את הת' השלוחים למונטריאול )בגן
. נסע לביתו 7:00-התחתון(. נכנס למעריב ב

 )בה״ב(. 7:20-ב

 לך -יום ו' עש״ק פ' לך

הדלקת הנרות. ירד למעריב שעה לאחר  
בסיום התפלה החל אך צדיקים והורה בדרכו  

 .9:30-להגביר השירה. הלך לביתו ב

 ך ל-יום ש"ק פ' לך

שתתקיים   הודיע  מביתו  כשהגיע 
ב לשחרית  ירד  במוסף 10:00-התוועדות.   .

אלקינו "הוא  לנגן  התפלה הורה  בסיום   ."
ב התוועדות  צדיקים".  "אך  .  1:30-התחיל 

אד"ש קידש על היין. הרב הערשבערג ניגש 
לאד״ש ואמר "לחיים" ושוחח מספר מלים. 
אל   ה'  "ויאמר  ד״ה  מאמר  שיחות.  ג'  אמר 
אברהם". שיחה על רש"י, ליקוטי לוי יצחק, 
בין השיחות ר׳ י. דוכמן גירש הילדים שעמדו  

ש אמר לו: "הם צבאות ה'  ליד חודוקוב. אד״ 
מה   להם  לומר  יכול  אתה  איך  אזרח,  ואתה 

( לפני   -לעשות"  כו"כ(.  אחריות  בלי 
התירוצים על רש״י אד״ש הביט בשעון וסימן  
בראשו )בגלל השעה המאוחרת(. הורה לנגן 

 "לכתחילה אריבער". ברך ברכה אחרונה. 

הילדים שרו "ווי וואנט..." ואד״ש מחא  
בדרכ בחוזק,  להגביר כפיים  הורה  למקומו  ו 

השירה, מנחה, הילדים התאספו סביב מקומו  
של הרבי ענו אמן בקול, מודים, עלינו, ואל  
תירא, בסיום התפילה התחיל "אך צדיקים" 

 והורה בידו להגביר השירה.

ב למעריב  נכנס   7:00יצא  מעריב  לאחר 
לחדרו ויצא מיד לביתו בדרכו הורה להגביר 

 השירה וכן במכוניתו. 

 

 ום א' ט' חשון י

בשעה   מביתו  יצא 10:10הגיע  לא   ,
בשעה   והגיע  לביתו  נסע  מיד   6:50למנחה. 

נכנס למעריב, לאחר מעריב נכנס לחדרו ויצא 
לקהל  הסתובב  בסיום  לבנה,  לקידוש  מיד 

 וברך "א גוט חודש". 

 יום ב' י' חשון

ב מביתו  יצא   10:50הגיע   , לחדרו  נכנס 
ב למנחה  יצא  נתן    3:20לקרה״ת.  בדרכו 

לילדים צדקה ונתן בעצמו, לאחר מנחה ברך 
את הנוסעים ב"נסיעה טובה ולשמוע בשו"ט  
’’ . הר' בנימין שי' גורודצקי נכנס לאחר מנחה  

. נכנס למעריב  5:00לחדרו ויצא בערך בשעה  
ים, נכנס לאחר מעריב ברך את הנוסע  6:50ב

"ווי   שרו  בזאל  מיד,  לביתו  ויצא  לחדרו 
 וואנט..." וביציאתו הורה להגביר השירה. 

 יום ג' י״א חשון 

ב מביתו  שלום   10:10הגיע  אמר  בדרכו 
לר' נטע ברכהן ולר' משה לנדא, נכנס למנחה  

בדרכו נתן צדקה לאחר מנחה ברך את   3:15ב
  " בשו"ט  ולשמוע  טובה  ב"נסיעה  הנוסעים 

למערי בנכנס  את    6:45ב  ברך  מעריב  לאחר 
לשיר  התחיל  ה"פרטיזאן"  הנוסעים, 

 "ופרצת"

 יום ד' י"ב חשון

  3:25. נכנס למנחה ב10:10הגיע מביתו ב
את  ברך  מנחה  לאחר   , צדקה  נתן  בדרכו 

 . 7:00הנוסעים, יצא למעריב ב

 יום ה' י"ג חשון 

ב מביתו  ומיד    10:10הגיע  לחדרו  נכנס 
לי צדקה  נתן  בדרכו  לקרה״ת  לדים יצא 

לאחר מנחה ברך    3:20ובעצמו, נכנס למנחה ב
ולשמוע   טובה  ב"נסיעה  הנוסעים  את 
בשו"ט" ר' בערל ליווי דיבר עם אד״ש בג״ע  

נכנס ר׳ ניסן   5:50. בשעה  3:50הת' עד לשעה  
בשעה   ויצא  מעריב 6:30מינדל  התפלל   .
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ב  לביתו  יצא  )בה״ב(  הת'  בזאל   7:10בג"ע 
פני מנחה שרו והורה בידו להגביר השירה.)ל

הכניסו לג"ע הת׳ דגם של בית חב״ד בברזיל,  
 כשיצא למנחה הביט בדגם(.

 יום ו' עש"ק פ' וירא 

ירד למעריב בשעה לאחר הדלקת הנרות. 
לאחר התפלה החל "אך צדיקים" והורה בידו  

בשעה   לביתו  הלך  השירה"   9:30להגביר 
 בערב. 

 ש"ק פ' וירא 

ב מביתו  ל9:40-הגיע  בכניסה   ,-770 
הר בן  ניגש  לו  שנולד  והודיע  קרעמער  ב 

שברך".  "מי  שיעשה  לו  אמר  אד״ש  במז"ט 
ב לשחרית  הוא  10:00-ירד  לנגן  הורה   .

אלקינו. הילדים שרו "אל תירא" והורה בידו  
"אך   להגביר השירה. בסיום התפלה התחיל 

- צדיקים". בצהריים לא הלך לביתו. מנחה ב
. כשיצא 6:50-למעלה. נכנס למעריב ב  5:30

נ והורה בדרכו להגביר לביתו  וונט"  "ווי  יגנו 
 השירה וכן במכונית.

 יום א' ט"ז חשון

ב מביתו  ב9:10-הגיע  יצא    10:10-. 
חבילת  מסר  צדקה.  נתן  בדרכו  למקוה, 
קדיש,  אמרו  בזאל  למזכירות.  מכתבים 

ב  לאהל  נסע  סיומו.  עד  חזר  1:30-והמתין   .
. נכנס לחדרו ויצא למנחה, בדרכו נתן 5:55-ב

לילדי למסור צדקה  רמז  בזאל  ובעצמו.  ם 
 סידור ליהודי מברזיל. 

. לאחר מעריב ברך 6:50-נכנס למעריב ב
את הנוסעים לאה״ק ב"נסיעה טובה לשמוע  
נכנס   פריילאכערהייט".  זיך  זען  און  בשו״ט 
לחדרו. בזאל אמרו פסוק יומי והתחיל לשיר 
להגביר  בידו  רמז  מחדרו  כשיצא  וואנט.  ווי 

 השירה. 

 

 

 חשוןיום ב' י"ז 

ב נכנס 10:05-הגיע  לקריה״ת.  נכנס   .
ב לאחר 3:20-למנחה  צדקה.  נתן  בדרכו   ,

ברכה  שבקשה  ישישה  אשה  ברך  מנחה 
באריכות ימים ושנים טובות. התפלל מעריב 

 בגעה"ת ונסע לביתו. )בה״ב(. 5:30-ב

 יום ג' ח"י חשון 

שחלה   מאז  לראשונה  נסע,  הרש״ג 
ב־ מביתו  הגיע  לעבודתו.  .  10:25ואושפז, 

, בדרכו נתן צדקה. לאחר  3:25נכנס למנחה ב־
מנחה ברך את הת' השלוחים לאושון פרקווי, 

 סיאטעל וואשינגטון.

ב  בגעה״ת, למעריב  נסע 6:45-נכנס   .
 . 12:05-לביתו ב

 יום ד' י"ט חשון

ב מביתו  ב10:10-הגיע  למנחה  נכנס   . -
ב3:15 למעריב  נכנס  צדקה.  נתן  בדרכו   ,-
חודוקוב  6:45 להר'  הודיע  מעריב  לאחר   .

ירד   חשון.  כ'  לרגל  התועדות  שתתקיים 
"ויהיו  9:30-להתועדות ב ד״ה  אמר מאמר   .

הרש"ג   הא'  שיחה  לאחר  שרה". שיחה,  חיי 
יצא לביתו. אד״ש ביקש מב.ק. ללוותו. בעת  

לנגן הניגו הורה  השירה.  להגביר  הורה  נים 
ניגון הרש״ב, ד' בבות, ניע זוריטשי, התחיל 

.  11:40-ניעט ניעט. ההתוועדות הסתיימה ב
עמדו   געה״ת  בפתח  במעלית.  לחדרו  עלה 
ילדים ושרו ווי וואנט והורה להגביר השירה.  

ב לביתו  להגביר   11:50-יצא  הורה  ובדרכו 
 השירה וכן במכוניתו. 

 ון יום ה' כ' חש

ב מביתו  קריה״ת 10:10-הגיע  לאחר   .
ברך אד״ש לגב' פינסון מתוניס בנסיעה טובה  
ובשמיעת בשו״ט. היא דיברה עם אד״ש ובין 
הדברים שאל אותה אד״ש בהאם היא נוסעת 
הנסיעה:  בסדר  התעניין  אד״ש  וכן  בלילה, 
היכן תעצור ולבסוף היא בקשה ברכת אד״ש 
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הור נתן  כן  רבה.  בהצלחה  ברכה  אה ואד״ש 
נסע  פראנקים.  כמה  לה  לתת  למזכירות 

ב לאוהל  נסע  צדקה.  נתן  בדרכו  -למקוה, 
ב1:45 חזר  יצא 5:45-.  ומיד  לחדרו  נכנס   .

נתן צדקה. לאחר מנחה ברך   למנחה, בדרכו 
הר' משה לנדאו וב״ב בנסיעה טובה ולשמוע  

 בשו״ט.

ב למעריב  מיד 6:45-נכנס  לביתו  נסע   .
 לאחר מעריב.

 שרה יום ל' עש”ק פ' חיי 

ירד למעריב כשעה לאחר הדלקת הנרות. 
ב לביתו  חג 9:40-הלך  היה  ערב  אותר   .

כך   ומשום  הביצים",  ”ליל  המכונה  הכושים 
הרבי   את  הדרך    2ליוו  כל  שהלכו  שוטרים, 

וכן   בחורים   10לפניו,  נכחו  כמו״כ  בחורים. 
 בכל פינות הרחובות עד לבית אד״ש. 

 ש״ק פ' חיי שרה 

ד״ש ליוו הת׳ . את א7:45-הגיע מביתו ב
ב לשחרית  ירד  ביתו.  על  .  10:00-ששמרו 

ולא  שרו  לשיר.  רמז  לא   אלקינו"  ב"הוא 
הגיב. לא הלך לביתו. מנחה ומעריב למעלה. 

 לאחר מעריב נסע לביתו.

 יום א' כ"ג חשון 

ב מביתו  ב10:10-הגיע  למנחה  נכנס   . -
ובעצמו. 3:20 לילדים  צדקה  נתן  בדרכו   .

בנסי הנוסעים  ברך  מנחה  טובה לאחר  עה 
ב למעריב  נכנס  בשו״ט.  .  6:45-ולשמוע 

ב לחדרו.  הרש״ג  נכנס  מעריב    7:45-לאחר 
בידו  רמז  ואד״ש  שרו  בזאל  לביתו.  נסע 

 להגביר השירה.

אירעה פריצה    5:50לפנות בוקר, בשעה  
נסיון 770-ב וכן  צדקה  הקופת  נפרצה   .

ד המיחם  לפרוץ 770-לגניבת  ניסה  וכן   ,
 משטרה.המזכירות. למחרת נתפס ע״י ה

 

 יום ב' כ"ד חשון

ב מביתו  קריה״ת 10:10-הגיעה  לאחר   .
ישיבת  של  הצדקה  גבאי  הבוכרים,  את  ברך 
ובהצלחה   כשורה  בנסיעה  בכפ״ח,  הבוכרים 

בדרכו   3:15-. נכנס למנחה בולשמוע בשו"ט
נתן צדקה לילדים ובעצמו. לאחר מנחה ברך  
את הנוסעים בנסיעה טובה ולשמוע בשו”ט. 
לילד בן שלוש מכפ״ח נופף בידו לשלום. ר'  
נ. מינדל היה אצל אד"ש ולפני שיצא שאלו  
לפני  יום  אז  )היה  בוחר  הוא  במי  אד״ש 
הבחירות לנשיאות בארה״ב( ותשובתו היתה 

ה טרם  שטרם  אני  אף  אד״ש:  אמר  חליט. 
להם  שיש  אלו  לכל  הורה  אד״ש  החלטתי. 

שיבחרו כדי להפגין את הכח    -זכות בחירה  
ולאחר התפלה    6:45-היהודי. נכנס למעריב ב

 ברך את הנוסעים פעמיים ב"נסיעה טובה”.  

 יום ג' כ”ה חשון 

ב מביתו  נופף  10:05-הגיע  בכניסתו   .
ב למנחה  נכנס  לשלום.  בידו  ,  3:25-לילד 

לאחר   ובעצמו.  לילדים  צדקה  נתן  בדרכו 
טובה  בנסיעה  הנוסעים  את  ברך  מנחה 
ולשמוע בשו״ט והצלחה רבה. הרב חודוקוב  

ב למעריב  יצא  מנחה.  לאחר  לחדרו  -נכנס 
6:45 . 

 ן יום ד' כ״ו חשו

ב מביתו  ב10:10-הגיע  למנחה  נכנס   . -
ברך 3:15 מנחה  לאחר  צדקה.  נתן  בדרכו   .

הנוסעים בנסיעה טובה ולשמוע בשו״ט. נסע  
 ומיד נכנס למעריב.  6:45לביתו. הגיע ב־

 יום ה' כ"ז חשון

ב מביתו  לקריה״ת. 10:10-הגיע  נכנס   .
לאחר  ובעצמו.  לילד  צדקה  נתן  בדרכו 

 בגעה״ת.קריה״ת דיבר עם הרי שלמה זרחי 

. נכנס  5:40-. חזר ב2:25-נסע למקוה. ב
צדקה.  נתן  בדרכו  למנחה.  יצא  ומיד  לחדרו 

 ומיד נסע הביתה.  6:45-יצא למעריב ב
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 יום ו' עש״ק פ' תולדות 

ירד למעריב כשעה לאחר הדלקה"נ. הלך 
 . 9:30-לביתו ב

 ש״ק פ' תולדות 

מבה״ח(.    8:30-ב )שבת  לתהלים  ירד 
- ד לשחרית בלאחר תהילים עלה לחדרו ויר

אלקינו. 10:30 הוא  לנגן  הורה  במוסף    .
בשעה   ההתועדות 1:30התועדות  באמצע   .

הורה לומר לחיים להר' קפלן )שישב באבל  
אמר  ולעוד.  מלוד(  ז"ל  מילך  ר'  אחיו  על 
יהונתן מחר חודש".   לו  "ויאמר  מאמר ד״ה: 
בקבוק   וקיבל  הרש״ג  ניגש  המאמר  לאחר 

 ז.משקה לדינר. שיחה על רש״י כז,כ

על  בחריפות  דיבר  בלקלו״י.  הערות 
האדישות במבצע "צבאות ה'" )על כך שמשך  

שבועות לא הדפיסו החוברת של י״ב      51/2
תירץ  מאוחר(  )היה  בשעון  הביט  פסוקים(. 
ההתועדות  וההערות.  ברש״י  השאלות 

ב וואנט. 4:40-הסתיימה  ווי  שרו  הילדים   .
למקומו.   בדרכו  וכן  במקומו  כפיים  מחא 

בסוף  מנחה מ וכו'.  בקדיש  ניגנו  הילדים  יד. 
התחיל אך צדיקים. מעריב למעלה. כשיצא  

 שרו ווי וואנט ובדרכו הורה להגביר השירה.

 א' כסלו  ,יום א'

ב מביתו  יצא 10:10-הגיע  לחדרו  נכנס   ,
וכן לילדים, נכנס  לקרה״ת בדרכו נתן צדקה 

ב ובעצמו,    3:40-למנחה  לילדים  צדקה  נתן 
סידור נתן  מנחה  מנחה    לפני  ולאחר  לחתן, 

ולשמוע   טובה  בנסיעה  ר'מ.פ.  את  ברך 
בדרכו ברך חתן    7:00בשו״ט. מעריב בשעה  

את  ברך  מעריב  לאחר  מז״ט,  בברכת  וכלה 
 הנוסעים בנסיעה טובה ולשמוע בשו"ט.

 ב׳ כסלו  ,יום ב׳

ב מביתו  לקרה"ת   10:10-הגיע  נכנס   ,
לאחר מנחה   3:25-בדרכו נתן צדקה, מנחה ב

 ים "שנת ברכה ובשו״ט". ברך את הנוסע

 . 6:45-יצא למעריב ב

 יום ג׳, ג' כסלו

ב מביתו  ב10:10-הגיע  למקוה  נסע   ,-
 1:45-בדרכו נתן צדקה, נסע לאהל ב  10:25
 , נכנס לחדרו ומיד יצא למנחה.5:35 -חזר ב

לבא  פרס  קבלו  תורה"  מ"אהלי  כיתה 
נכנס   מעריב,  תפילת  הרבי  עם  ולהתפלל 

הילדים שרו אל תירא, וסימן ,  6:45למעריב ב
בידו להגביר השירה, בסיום התפילה התחיל 
ובפרוזדור הורה לילדים  ויצא  "אך צדיקים" 

 להגביר השירה.

 ו ד' כסל, יום ד'

 היה יום רגיל.

 יום ה', ה' כסלו

בדרכו נתן צדקה   10:15  -הגיע מביתו ב
לאח״כ   לקרה״ת,  נכנס  פעמיים,  ילד  לאותו 
ולשמוע   טובה  ב"נסיעה  הנוסעים  את  ברך 

לאחר מנחה ברך   3:15  -בשו"ט יצא למנחה ב
זיין  און  טובה  בנסיעה  מברזיל  ז.  הר'  את 

וב בגעה״ת  ישב  מנחה  לאחר    3:45בשו"ט, 
איתו   דיבר  והרבי  אלבערג  שמחה  הר'  נכנס 

 , יצא למעריב מיד.7:30ד לשעה ע

 עש"ק פ׳ ויצא  ,יום ו'

כניסת   לפני  לביתו  נסע  כרגיל,  הגיע 
בערך   שעה  למעריב  ירד  מיד,  וחזר  השבת 

 .9:25-לאחר הדה"נ, הלך לביתו ב

 ויצא  'פ ,ש"ק

ב מביתו  ב9:15-הגיע  לשחרית  ירד   , -  
לביתו,   10:00 הלך  לא  אלקינו"  "הוא  שרו 

לאחר מעריב   , מעריב,4:25  -יצא למנחה ב
כשיצא  טובה,  בנסיעה  ש.ד.  הר'  את  ברך 
להגביר  והורה  וואנט"  "ווי  שרו  לביתו 

 השירה. 
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 ח' כסלו  ,יום א'

ב למנחה  כרגיל,נכנס  לפנ״ז   3:25-הגיע 
נתן סידור לחתן, לאחר מנחה ברך הנוסעים 
יצא   בשו״ט"  ולשמוע  טובה  ב"נסיעה 

ב לחדרו  6:45-למעריב  נכנס  לאחר מעריב   ,
וש לבנה, בסוף התחילו לשיר "ווי  ויצא לקיד

 וואנט" והורה להגביר השירה. 

 ט' כסלו ,יום ב'

יצא   לקרה"ת,  יצא  כרגיל,  מביתו  הגיע 
ב לילדים   3:15-למנחה  צדקה  נתן  בדרכו 

בשעה   על    6:00ובעצמו,  הודיעו  בערך 
ב למעריב  יצא  בתפילה    6:50-התוועדות 

שרו   9:30-אמר קדישים,. ירד להתוועדות ב 
ווא השירה, "ווי  להגביר  הורה  ובדרכו  נט" 

וגו'   בשלום  פדה  ד״ה  מאמר  שיחות  שתי 
בחלק   לחיים,  אנשים  לכמה  לומר  הורה 
מהניגונים מחא כפיים בחוזק, הורה לנגן ניגון 
לשיר  התחיל  זשוריצי,  ניע  בבות,  ד'  הכנה, 
נייעט נייעט, ר' י.כ. ביקש ברכה עבור אביו, 
אודות  הזכיר  קרובה,  רפואה  ענה  ואד״ש 
וואנט"   "ווי  לשיר  והתחיל  אחרונה,  ברכה 
המעלית  ליד  השירה,  להגביר  הורה  ובדרכו 
השירה,  להגביר  והורה  ושרו  ילדים  עמדו 
לשיר  והמשיכו  לביתו  יצא  דק'  כמה  לאחר 
למכונית  בדרכו  השירה  להגביר  והורה 

 . 12:45-ובמכונית, ההתוועדות הסתיימה ב

 י' כסלו, יום ג'

ל נכנם  כרגיל,  מביתו  לומר הגיע  זאל 
ואמר  משניות  למד  הקדישים  קדישים,בין 
תהילים עם הציבור. נסע למקוה, נסע לאוהל  

, יצא למנחה נתן סידור 5:35-וחזר ב  1:45-ב
וקדיש  חנניא  ר'  אמר  לזאל  כשנכנס  לחתן, 
ברך  מנחה  לאחר  הקדישים,  כל  כן  דרבנן 
ולשמוע   טובה  ב"נסיעה  לארה"ק  הנוסעים 

ב מעריב  מ  6:45-בשו״ט"  נסע לאחר  עריב 
 לביתו. 

 

 י"א כסלו ,יום ד'

ב מנחה  כרגיל,  נתן   3:15-הגיע  בדרכו 
בברכה  לא'  ברך  מנחה  לאחר  צדקה, 
ומוצלחת   טובה  בשעה  תהיה  "שהחתונה 
לפני   וחזר  לביתו  נסע  עד"  עדי  בנין  ויבנו 

 למעריב.  6:45-מעריב, יצא ב

 י"ב כסלו ,יום ה'

 הכל היה כרגיל. 

 ליל י"ד כסלו ,עש"ק פ' וישלח , יום ו'

הדה"נ,  לאחר  שעה  בערך  למעריב  ירד 
ושרו   ילדים  עמדו  למעלה  התפילה  לאחר 

ב לביתו  יצא  השירה,  להגביר  בידו  - והורה 
והורה    9:40 ישמע"  "עוד  שרו  בפרוזדור 

עד   בידו  ורמז  השירה  להגביר  ידיו  בשתי 
 למדרכה. 

 י"ד כסלו  ,ש״ק פ' וישלח

ב מביתו  על  9:20-הגיע  הודיע   ,
הורה לנגן    10:00-התוועדות, ירד לשחרית ב

שרו   1:30-"הוא אלקינו"  ירד להתוועדות ב
עוד ישמע והורה להגביר השירה עד מקומו, 
בין השיחות שרו ניגוני חתונה, הורה לפרופ'  
בניגון  מאמר  ולעוד,  לחיים  לומר  ברונובר 

 כו'.  וכל בניך שיחה

על הביאור  "ווי   לפני  התחיל  הרש״י 
הביאור  לאחר  בחוזק,  כפיים  ומחא  וואנט" 
הורה להכריז אודות המלוה מלכה של נש״ק,  

לאח״כ ערבב מכוסו    ור' זלמן גורארי׳ הודיע,
את  לו  נתן  וכן  לו  ומסר  משקה  לבקבוק 
המזונות, שרו את ה"מארש נאפוליון" ומחא  
שיתנו  ל.ג.  לר'  אמר  אד"ש  בחוזק.  כפיים 

 ר לחיים, הודיע אודות לצבאות ה' לומ

ברכה אחרונה והתחיל לנגן "וואי וואנט"  
והורה להגביר השירה בדרכו למקומו, מנחה, 
והורה   וואנט"  "וואי  התחיל  התפילה  בסיום 

ב הסתיימה  ההתוועדות  השירה,  - להגביר 
וואנט"  4:15 "וואי  שרו  לאח״כ  מעריב   ,
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בדרכו  השירה  להגביר  הורה  לביתו  וכשיצא 
 ת. למכונית ובמכוני

 ט"ו כסלו ,יום א'

  10:40-הגיע מביתו כרגיל, יצא למקוה ב 
בדרכו מסר חבילת מכתבים למזכירות, יצא  

ב ב  1:45-לאוהל  לחדרו  5:40-וחזר  נכנס   ,
ב למעריב  יצא   , למנחה  בדרכו   7:00- ויצא 

רחב   כשחיוך  מז״ט  בברכת  וכלה  חתן  ברך 
נסוך על פניו, לאחר מעריב נסע לביתו, שרו  

וה וואנט"  בדרכו "ווי  השירה  להגביר  ורה 
 למכונית.

 ט"ז כסלו  ,יום ב'

נתן    יצא לקרה"ת  10:10-הגיע מביתו ב
יצא   לחתן,  סידור  נתן  מנחה  לפני  צדקה, 

ב נוסעים   3:30-למנחה  ברך  מנחה  לאחר 
ב"נסיעה טובה ולשמוע בשו״ט" נסע לביתו 

ב זושא    6:35וחזר  ר'  עמד  המזכירות  ליד 
של   חתימות  עם  מארה״ק  שהגיע  ריבקין 
הרבי   את  המזמינים  חב״ד  ואוהדי  אנ"ש 
והרבנית שליט״א לחגיגת סיום והכנסת ספר 

הסתובב תור כשנכנס  לזכותם,  שנכתב  ה 
יצא  שלום,  לאות  ראשו  והניד  וחייך  לעברו 

לאחר מעריב דיבר אד״ש עם    6:45למעריב ב
אד״ש:   השיחה:  תוכן  וזה  בגעה"ת  זושא  ר' 
מחר  "ז:  בחזרה?.ר  לחזור  חושב  אתה  מתי 

ר״ז: בשעה   , 4:00אי״ה  אד"ש: מתי מחר? 
על   הוספות  אלו  אד״ש:  החתימות   והנה 

או האם אלו חתימות חדשות? ר״ז:   הקודמות
בין  קשר  יש  האם  אד״ש:  חדשות.  חתימות 
הזמנה  זו  אבל  כן,  ר"ז:  לס"ת?  החתימות 
צריך  אתה  מתי  אד״ש:  והרבנית.  לאד"ש 

ב נוסע  אתה  אם  מכאן  ר״ז:.  4:00-לצאת   .?
לצאת 4:00בשעה   צריך  אתה  אד״ש:   .

. ישנם  6:00מכאן?. ר״ז: המטוס נוסע בשעה  
אנ״ש דקרית מלאכי אך לא   עוד חתימות של

לכבוד  הבאתי אד"ש: אפשר לשלוח אותם. 
לפני  קצרה  התוועדות  מחר  נעשה  הס״ת 

, היום ישנה חתונה וא״א 2:00שתיסע בשעה  

בא   שאתה  מתאים  ולא  דבר.  שום  לעשות 
במיוחד מארץ ישראל ובמילא נעשה מסיבת  

השעה   בין  מחר    2:00-  2:30פרידה 
ואח מנחה  עד  תמשך  מנחה וההתוועדות  רי 

זה)"יד   מילים.  כמה  אגיד  ואני  לשלום  סע 
מחר  זה  את  אקח  ואני  לי  תשאיר  הכסף"( 
אתה  בחזרה,  לך  יחזיר  אני  ואח״כ  לשולחן 
ההתוועדות.  אחרי  אז  לס"ת  זה  את  צריך 
והמשיך: האם נחת כבר מהנסיעה או שאתה  
גורם  אתה  אופן  בכל  ז?!  לפני"  כמו  עדיין 

חר בשעה  שיהיה התוועדות ליהודים, יהי' מ
.  2:15אז יהי' ב  3:15-מנחה מתפללים ב  2:30

כעת לך לנוח וישר כח גדול ושהכל יהי' כמו  
לבא   יכול  מחר  עד  ואח"כ  להיות  שצריך 
משיח. ר״ז: עם הרבי ביחד. אד״ש: אז נלך גם  
כח  ישר  גרויסען  א  והמשיך,  ביחד,  איתך 
בשם כל המשלחים ונתראה מחר בהתוועדות  

 . 2:15-שיהי' מחר למטה ב

כח. ישר  גרויסען  השיחה    א  תוכן  )ע״כ 
וכלל( כשיצא ר״ז הודיע   .ובלי אחריות כלל 

בלילה  בו  מחר.  שתתקיים  ההתוועדות  על 
הביאו כמה כתרים והכניסו אותם לחדר של  
הרבי והרבי בחר אחד ואמר שיוסיפו לו חלק 

יצא לביתו ב שרו   12:15-מכתר אחר שהי'. 
 שירה.בפרוזדור אשר ברא.. והורה להגביר ה

 י"ז כסלו, יום ג'

ב מביתו  להתוועדות 10:10-הגיע  ירד   .
. לפני שירד דיבר הר' סידני העכט עם 2:35-ב

אד"ש בגעה״ת. להתוועדות הגיעו צבאות ה׳  
כשירד החזיק בידו הסידור וכן המעטפה עם 
החתימות והיד של הס״ת ועוד קופסה קטנה, 
אד"ש.   אחרי  והלך  הכתר  עם  ירד  הריל"ג 

ב ואמר שיחה אח״כ אמר לחיים, אד"ש התיש
כשעלה   זושא  לר'  קרא  הב'  השיחה  לאחר 
מסר  וריל״ג   , לחיים  שיגיד  אד"ש  אמר 
מכוסו  ערבב  ואד״ש  הבקבוק  את  לאד"ש 
לו   ואמר  לחיים,  ואמר  לו  ומזג  לבקבוק 
בהצלחה רבה, אח״כ אד"ש קם מכסאו ונתן 
לו בשתי ידיו את הכתר לס״ת, ואמר לו בשם 
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קח את הקופסה. אני גם כל הקהל, ואח"כ תי
אתן לך מכתב בכדי שלא תשלם מכס. אד״ש  
קם ונתן לו את בקבוק המשקה ואמר: אח״כ  
שם   בהתוועדות  אחר  בבקבוק  תערבב 
)ארה”ק( לחלק לכל הקהל, כן נתן לו חבילת 

של   שטרות  וכמה  את    50שקלים  וכן  שקל 
היד של הס"ת. ר״ז ברך את אד"ש שילביש  

בארה״ק, הס״ת  על  הכתר  ענה:   את  אד״ש 
זה שעשה   כאן  ישנו  אמן. אד"ש שאל האם 
יגש.  אותו בארה״ק( שגם  את הכתר)שעשו 
והוא ניגש, אד"ש מזג לו לחיים ואמר לו אתה 
לוי? )שמו עזריאל זעליג הלוי( הנ״ל ענה: כן.  
רבה  בהצלחה  שיהיה  אותו  ברך  אד"ש 
ושתעשה הרבה כתרים על הרבה ספרי תורה 

ב  הכתוב  את  ותקיים  תורה. ושתלמד  ספר 
לחיים ולברכה. ואד"ש נתן לו חתיכת מזונות,  
אד״ש אמר עוד שיחה, ולאחר השיחה אמר  
בבות,   הד'  וניגון  הכנה  של  הניגון  לשיר 
ומזג   העכט  סידני  לר׳  קרא  אד"ש  לאח"כ 
לבקבוק   מהכוס  ואח"כ  לכוסו  מהבקבוק 
כח,  ישר  גרוסין  א  לו  ואמר  לו,  ומזג  וערבב 

הרבי אמר לו הנ”ל התחיל לדבר עם אד״ש ו
ניו  לשיר  התחיל  הבאה.  בפעם  שנדבר 
בחוזק,  כפיו  ומחא  וואנט,  ווי  וכן  זשוריצי, 
התחיל נייעט נייעט , ומחא שוב כפיו בחוזק, 
ידיו   ורחץ  אחרונה,  ברכה  אודות  הזכיר 
התפילה…   במעלת  ודיבר  המנחה,  לתפילת 
התפללו מנחה, למטה ילדים עמדו והתפללו  

ב סימן  ואד״ש  ושרו  לאחר  מסביבו  ראשו, 
ההתוועדות   צדיקים.  אך  התחיל  התפילה 

ב לקח 3:10-הסתיימה  ההתוועדות  לאחר   .
אד"ש את השקית עם החתימות וכן קופסה  
של היד וכן בקבוק משקה עמו ובזמן התפילה 
התפילה  לאחר  הסטנדר.  על  הכל  אח  הניח 
נסיעתם   לרגל  וזוג'  ליווי  בערל  הר'  נכנס 

‘ וכן נתן דק  20-לרוסיא אד״ש דיבר איתם כ
לו בקבוק משקה שנשאר מההתוועדות ואמר  
לו שיערבב את המשקה בבקבוק אחר תוצרת 
רוסית, וכן נתן לו דולרים. לאחר שיצאו נכנס  
ריל"ג ושאל מה ר"ז רבקין צריך לעשות עם  
אד"ש   ענה   , לו  מסר  שאד"ש  הדולרים 

כפר   של  הרוחני  לוועד  הכסף  את  שימסור 
יצא למעריב   חב" ד ויעשו כפי שהם מבינים.

טובה   6:45-ב בנסיעה  ברך  מעריב  לאחר 
 ולשמוע בשו״ט. 

 ח"י כסלו ,יום ד'

.  3:15-הגיע מביתו כרגיל, יצא למנחה ב 
 ואמר את הקדשים. 6:45-יצא למעריב ב

 י"ט כסלו חג הגאולה ,יום ה'

ב מביתו  לקרה"ת  10:10-הגיע  ,  נכנס 
ונשאר עד סיום התפילה, אמר קדישים, נכנס  

ב לילדים   3:20-למנחה  צדקה  נתן  בדרכו 
יצא  במנחה.  הקדשים  את  אמר  ובעצמו 

ב ב  6:45-למעריב  להתוועדות  .  9:30ירד 
עד  בדרכו  והורה  וואנט  ווי  שרו  כשנכנס 
נגשו   השיחות  בין  השירה.   להגביר  מקומו 
לדבר עם אד"ש הר' פיקארסקי ראש ישיבת 

, ועוד, לאחר המאמר ניגש הרב שמחה תו"ת
כ ודיבר עם אד"ש  ניגש    10אלבערג  כן  דק', 

הרב יאלס, והרב שאר ישוב הכהן )רבה של  
היפה(.ולאחר הסיום חלקו פתקאות לחלוקת 
הש"ס אד"ש ג״כ רשם על פתק עם העט של  
הרב יאלס, ואח"כ החזיר לו את העט. הורה  

' פ״א(  לנגן ניגון הכנה וניגון ד' בבות )בבא הד
בנוגע  מילים  כמה  אמר  אד״ש  זשוריצי  ניע 
שהניגון  כיון  אמר  היתר  ובין  ה'  לצבאות 
שלהם הוא שאנו רוצים משיח עכשיו וכנראה  
יסיימו עם הניגון הזה. הילדים התחילו לשיר 
לילדים  פנה  בחוזק.  כפיו  ומחא  וואנט  וואי 
ואח"כ   עצה  עוצו  לנגן  שיתחילו  להם  ואמר 

עט, הזכיר אודות ברכה  התחיל לנגן נייעט ניי
אחרונה, לקח השקית עם הפתקאות והכניס  
בתוכה את סידורו והתחיל לנגן כי בשמחה , 
בדרך נשק א' את ידו של אד"ש ובדרכו הורה  

בידו להגביר השירה. ההתוועדות הסתיימה   
דק'  1:20-ב כמה  לאחר  ויצא  לחדרו  נכנס   .

 בחוץ שרו ווי וואנט והורה להגביר השירה.
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 עש"ק פ' וישב  ,ו'יום 

שעה   למעריב  ירד  כרגיל,  מביתו  הגיע 
לערך לאחר הדה"נ, הילדים שרו כל התפילה 
בסיום   צדיקים.  ואך  תירא,  אל  עלינו,  וכן 
השירה,   להגביר  והורה  צדיקים  אך  התחיל 

 . 9:45-הלך לביתו ב

 ו כ"א כסל ,ש"ק פ' וישב

ב מביתו  על  9:20-הגיע  והודיע   ,
 היום   וכן את הרש"י של, התוועדות

ב לשחרית  הוא    10:00-ירד  לנגן  הורה 
ואך   אלוקינו, הילדים שרו עלינו, אל תירא, 
צדיקים, בסיום התחיל לנגן אך צדיקים,  ירד 

כשנכנס שרו וואי וואנט   1:30-להתוועדות ב
והורה להגביר השירה עד מקומו, אמר שתי  
שיחות מאמר בניגון שיחה, ד"ה וישב יעקב  

בר לומר לחיים, שיחה וגו' הורה לפרופ׳ ברנו
הורה  הזהר,  על  לוי״צ  ולקוטי  רש״י  על 
לילדים לשיר וואי וואנט ומחא כפיו בחוזק, 
לטובת  מלכה  המלוה  על  שיודיעו  ביקש 
והכריז   ניגש  מלמד  שמואל  ור'  המקוה, 
לאח״כ ערבב מכוסו לבקבוק משקה ומסר לו  
וכן את המזונות נתן לו. הזכיר אודות ברכה  

שרו הילדים  הורה    אחרונה  למקומו  ובדרכו 
 להגביר השירה.

מנחה, הילדים שרו בכל התפילה ובשירת  
עלינו ואל תירא סימן בידו, בסוף התחיל אך 
מעריב   השירה,  להגביר  והורה  צדיקים 
ויצא לאחר כמה   נכנס לחדרו  למעלה אח״כ 
השירה  להגביר  והורה  וואנט  ווי  שרו  דק' 

 בדרכו למכונית ובמכונית. 

 כ"ב כסלו ,יום א'

ב מביתו  יצא    9:50-הגיע  למקוה,  נסע 
ב ב  1:50-לאוהל  לחדרו  6:00-וחזר  נכנס   ,

את  ברך  מנחה  לאחר  למנחה,  מיד  ויצא 
בשו״ט.  ולשמוע  טובה  בנסיעה  הנוסעים 
עם   ודיבר  ברנובר  פרופ'  נכנס  מנחה  לאחר 

אחר    6:15-דק',. יצא למעריב ב   15-אד״ש כ

כמה   לאחר  לביתו  ויצא  לחדרו  נכנס  מעריב 
 דק'.

 כ״ג כסלו ,ם ב'יו

ב מביתו  לקרה״ת,    10:10  -הגיע  נכנס 
-לפני מנחה נתן סידור לשני חתנים, מנחה ב

לאחר מנחה ברך נוסעים בנסיעה טובה    3:20
ב למעריב  יצא  בשו״ט.  לאחר   6:45ולשמוע 

מעריב ברך הנוסעים בנסיעה טובה ובחנוכה  
מהשעה   לילה  באותו  ליחידות  קבל  שמח. 

בין הנכנסים היו חתן ,  2:00עד לשעה    8:00
 וכלה לאחר חופתם שנכנסו ליחידות.

 וכ"ד כסל ,יום ג'

ב מביתו  ליחידות 10:10-הגיע  קיבל   .
. ירד למנחה 5:00עד לשעה    12:30מהשעה  

למטה מיד, בתפילה השתתפו ילדים מאהלי 
תורה. כשנכנס שרו ווי וואנט והורה להגביר  
לאחר   התפילה,  בעת  שרו  הילדים  השירה, 

קבל הסתובב לכיוון הקהל לקראת קדיש תת
להדליק,  ניגש  והשמש  חנוכה  נרות  הדלקת 
ובטעות לקח נר אחר ולא את השמש להדליק  
הוא  אבל  לו  והעירו  וניגשו  הסתכל  הרבי 
התחיל בברכות והרבי סימן בידו, שרו הנרות  
בחזרה,   והסתובב  כפיו  מחא  ובסוף  הללו 
ואך צדיקים,   אל תירא,  עלינו,  הילדים שרו 

והורה  בסיו צדיקים  אך  לשיר  התחיל  ם 
-וחזר ב  5:40-להגביר השירה. יצא לביתו ב

ש.ב.    6:40 ר'  החזיק  הכניסה  דלת  את   ,
פרידמן מאיטלי' והרבי אמר לו חנוכה שמח.  

 . 6:45-יצא למעריב ב

 כ"ה כסלו ,'יום ד

יצא לקרה״ת, ירד    10:00-הגיע מביתו ב
ב הילדים  את 3:50-לכינוס  שרו  כשנכנס   ,

נא השירה, המארש  להגביר  והורה  פוליון 
לאחר   התפילה  בכל  שרו  הילדים  מנחה, 
להדלקת  לקהל,  הסתובב  תתקבל  הקדיש 
את  להדליק  ניגש  ליפסקר  אלי'  ור'  נרות 
לכינוס,  שהביאו  מיוחדת  בחנוכייה  הנרות 
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שרו הנרות הללו בסוף מחא כפיים, הילדים 
שרו בעלינו, אל תירא, ואך צדיקים. הכינוס  

ובתחילה הודיע    התחיל ע"י הר' י. העכט  י. 
על הזוכים בחידון של צבאות ה' ואמר לכולם  
בחוזק.  כפיו  מחא  ג"כ  והרבי  כפיים  למחוא 

הפסוקים ובסוף יחי אדוננו, ווי   12אמרו את ה
כפיו   ומחא  וואנט  ווי  שרו  ואח"כ  וואנט 
לארבעה  שהתחלקה  שיחה  אמר  בחוזק, 
וביניהם תירגם הרב העכט לאנגלית   חלקים 

יגשו ובסוף   והמדריכות  שהמדריכים  ביקש 
ויקחו דמי חנוכה ומטבע לצדקה ולתת לכל 
ואך   עצה  עוצו  לשיר  הורה  וכן  וילדה,  ילד 
בין   לשבת  חודקוב  לר'  הורה  צדיקים, 
הרבי  האחרונה  השיחה  ולאחר  השיחות, 
)בזמן   הבימה  של  המדרגות  ליד  התיישב 
העכט  לרב  שיאמר  לריל״ג  ואמר  התרגום( 

אח״כ שיעשו מקום ודרך שהמדריכים יגשו ו
המטבעות,   את  ולקחת  לעבור  למדריכות 
ולמדריכות  למדריכים  חלק  התרגום  לאחר 
מטבעות ואח"כ שרו עוצו עצה ואך צדיקים  

.  5:55-ומחא כפיים בחוזק, הכינוס הסתיים ב
ושרו   ילדים  ועמדו  במעלית  לחדרו  עלה 
למעריב   מיד  יצא  השירה,  להגביר  והורה 

לבית נסע  ואח"כ  וואנט למעלה,  ווי  שרו  ו, 
עמד  המדרגות  ליד  השירה,  להגביר  והורה 
והרבי  לו,  הצדיע  עבר  וכשהרבי  העכט  הרב 

 סימן לו בידו להגביר השירה,

 כ"ו כסלו  ,יום ה'

יצא לקרה"ת, יצא    10:10-הגיע מביתו ב
ב  למקוה לאוהל  ב  2:05-ונסע    5:45-וחזר 

ומחא   הללו  הנרות  שרו  למטה  למנחה  יצא 
 כפיו 

, נסע 6:45-עלה לחדרו ויצא למעריב  ב
 לביתו באיחור, 

 עש"ק פ' מקץ  ,יום ו'

הגיע מביתו כרגיל. יצא לקרה"ת, אחרי 
קרה"ת נכנס הר' טלשבסקי ודיבר עם אד"ש  

  3:20-כמה דק', ירד למטה למנחה ב  בגעה״ת

הדליקו   לכיוון הקהל  אחרי הקדיש הסתובב 
נרות ושרו הנרות הללו בעל נסיך מחא כפיו,. 
נסע לביתו לאחר מנחה וחזר לפני הדה"נ. ירד 
הילדים  הדה״נ,  לאחר  לערך  שעה  למעריב 
עמדו   חדרו  ליד  למעלה  התפילה  בכל  שרו 
להגביר והורה  ושרו  ילדים  התפילה   לאחר 

ליד ביתו הצדיע   9:50-השירה,. הלך לביתו ב
 לשוטרים שהיו במקום..

 כ"ח כסלו  ,ש"ק פ' מקץ

  10:30-. שחרית ב8״30-ירד לתהילים ב
הוציאו ס״ת של משיח וכן הס"ת הקטן. עלה 

 למפטיר, הורה לנגן הוא אלוקינו .

ב להתוועדות  שרו    1:30-ירד  כשנכנס 
מאמר  שיחות  שתי  השירה,  להגביר  והורה 

ה רני ושמחי בת ציון וגו', שיחה על רש"י ד"
עם   הרש"ג  ניגש  המאמר  לאחר  ולקלי"צ, 
ערבב  ואד"ש  הדינר  עבור  משקה  בקבוק 
מכוסו לבקבוק ונתן לו לומר לחיים ואמר לו 
בהצלחה רבה, כן ניגש הר' בערל ווייס מלוס  
כפיו   ומחא  וואנט,  ווי  לנגן  הורה  אנג'לס, 

אחרונה, ברכה  אודות  הזכיר  והלך    בחוזק, 
ההתוועדות   מנחה,  לתפילת  למקומו 

. הילדים שרו בכל התפילה  4:25-הסתיימה ב
ובעלינו ואל תירא סימן בידו, בסיום התחיל 
אך צדיקים והורה בדרכו להגביר השירה, ירד 

לאחר קדיש תתקבל    5:15-למטה למעריב ב
הסתובב לכיוון הקהל, השמש ניגש להדליק  

כפיים מחא  וגו'  ניסיך  בעל  הבדלה, נרות,   ,
וואנט,  ווי  לשיר  התחיל  התפילה  ובסוף 
ויצא   לחדרו  עלה  השירה,  להגביר  והורה 

עמד שוטר וכשהרבי    770-לאחר כמה דק' ב
והורה להגביר השירה בדרכו   יצא הצדיע לו 

 למכונית ובמכונית. 

 ט כסלו"יום א' כ

הגיע מביתו כרגיל, יצא לקרה”ת, בדרכו 
  2:10-נתן צדקה, נסע למקוה ויצא לאוהל ב

. ירד למנחה למטה, לאחר קדיש  5:30-וחזר ב
תתקבל הסתובב לכיון הקהל ור' קלער ניגש 
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להדליק הנרות שרו הנרות הללו ובעל ניסיך 
מעריב  התפללו  לאח״כ  מיד  כפיו,  מחא 
אך   לשיר  התחיל  התפילה  ובסיום  למטה 
לחדרו   עלה  השירה,  להגביר  והורה  צדיקים 

לאחר   וה  5ויצא  וואנט  ווי  שרו  ורה  דק' 
  להגביר השירה.

*        *      * 

כ אודות    "קמענה  שליט״א  אדמו"ר 
 : התוכנית של המקווה

להרהיטים,   בנוגע  יפה  כ״ז  יהי'  ובודאי 
ונאה  מהודרת  תהי'  בזה  )שגם  וכו  כתלים 

  –בערך כל המקואות אשר בעיר(. ועוד עיקר  
וזכות   אפשרית.  הכי  וכוי(  )בהבני'  הזריזות 

 מסייעת. להחזיר המצו״ב.  ות-הרבים 

לליובאוויטשע ישיבה   "שק אד"מענה כ
 :על החומר שיצ״ל על צבאות ה' והסמל

בעתו ודבר  ות״ח.  תקופת    -נת'  בתחלת 
אזכיר   הקהל.  דשנת  וגו'.  לדרכו  הלך  ויעקב 
עה״צ. לברר פסק דין רב ע״ד נשיאת הסמל  
על   שמרו  הוראה  ולהוסיף  קודש  בשבת 

שיפרסם כדאי  העלון,  ההוצאה   קדושת  את 
 לאור ויעורר ברעש וכו' שיעשו עד"ז וכו'

ואד״ש  ה'  צבאות  של  סמל  עשו  צא"ח 
 ענה שזה דומה לדגל של יפן. 

ביום ב' ב' כסלו לפני שאד”ש נסע לביתו 
הי״ב  עם  חוברת  וכן  אחר  סמל  הכניסו 
מהמודעות   והעתק  חדשה  הוצאה  פסוקים 

לענות הואיל  ואד״ש  אזכיר "  :שהדפיסו 
 ".רבה, להחזיר המצו״בעה"צ, להצלחה 

 ת:מענה אחר

בתחלת תקופת    –נת' ות"ח, ודבר בעתו  
וגו לדרכו  הלך  אזכיר    'ויעקב  הקהל.  דשנת 

 עה״צ.

ספר   לאד"ש  הכניסו  כסלו  י"ז  ב'  ביום 
ומכתבים של כ"ק  מפתח מאמרים, שיחות, 
עבורו,  רק  עשו  האם  שאל  אד"ש  אד"ש. 

 אמרו שמחר יהי' לכל הקהל, והוציא מענה:

בעתו  נת'   ודבר  כסלו    -ות"ח.   -בחודש 
י"ט   -הוא חודש הגאולה, ובימים שבין יו"ד  

 בו. אזכיר עה"צ
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